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Sáu tám tưởng có bấy nhiêu 

Ai ngờ buổi nọ thơ kêu tản thần 
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Về thôi, lục bát 

 

 

Anh từng khao khát sân ga 

Đi hun hút cõi mù xa đuối tầm 

Van em về lại với anh 

Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình 

 

Mặc ngƣời hất hủi coi khinh 

Anh hoài nâng níu chuyện tình mị nƣơng 

Ngƣời ta đã lạc mù phƣơng 

Lũy tre chái bếp con mƣơng vẫn chờ 

 

Từ ngày anh biết đau thơ 

Đã xông vào cõi bơ vơ lắm lần 

Từng quay lƣng với mái tranh 

Đi tìm lửa đáy biển xanh rã rời 

 

Về đem lục bát ra phơi 

Có em đang cắp nón cời đợi nhau 

Anh từng chiết giải thâm sâu 

Chiều quê vẫn sững sờ câu“ Chiều chiều… ” 
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Bệnh mù màu đã thuyên 

 

 

Ông ghiền lí luận văn chƣơng 

từ lâu bám sát con đƣờng đỏ, đen 

 

Về hƣu đuôi mắt nhập nhèm 

nhìn đâu cũng thấy tòm tem lộn lèo 

 

Tƣởng ông lãnh tụ nào teo 

hỏi ra mới biết cờ treo lộn hồn 

 

Bạn ông tranh vẽ bụi môn 

thoắt nhìn quen thói đăng đƣờng hỏi tra 

 

- Sao ông theo lũ cộng hòa 

vẽ toàn màu của quỷ ma cơ cầu? 

 

Bạn cƣời. Ông rất thẹn đau 

nhƣng mừng vì bệnh mù màu đã thuyên 
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Anh thề  

không một phút nào tìm em 

 

 

Bây giờ lạy chúa ba ngôi 

Em vô tăm tích nổi trôi chốn nào 

Yêu mà không dám liều sao 

Những lời yêu rất nghẹn ngào về đâu! 

 

Bây giờ ta đã lạc nhau 

Nhƣng câu thơ chẳng bạc màu đâu em 

Em về nhớ hãy quàng khăn 

Gió đông chí lạnh không còn anh che 

 

Bây giờ anh vẫn còn nghe 

Tiếng em trong những tiếng ve kêu chiều 

Anh bày chén bát nồi niêu  

Đợi thƣơng nhớ chín rót chiều ra mâm 

 

Bây giờ em đã xa xăm 

Anh thề không muốn tìm em chút nào 

Chắc em cảm thấu vì sao 

Anh thề không một phút nào tìm em! 
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Bài kệ âm dƣơng 

 

 

em mà âm 

đạo đức kinh 

thì anh dƣơng 

vật vã mình rong chơi 

em cõi âm  

hộ vệ đời 

thì anh dƣơng  

vật vờ nơi cõi phàm  

em biến âm 

thần rất ham 

anh dƣơng  

cƣơng đến điêu tàn  

khói mây  
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em không âm 

đạo nghĩa nào 

anh dƣơng  

cụ cựa rạt rào 

nữ lang 

âm âm 

vật vật  

lỡ làng 

dƣơng dƣơng  

cụ cụ quy hàng  

tình chung 
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Trƣớc biển  

 

 

Quê ngƣời nhớ biển chẳng yên  

Mênh mang con sóng xƣa tìm nơi đâu 

Nhà Tây không có ngõ sau 

Ngó quanh bốn bức tƣờng sâu chín chiều 

Có ngƣời nhớ quá đâm liều 

Bỏ phồn hoa quýnh chân theo bụi đùn 

Bàn chân xứ khách thƣờng run 

Về quê hí hửng nhƣ tuồng trẻ ranh 
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Nhiều đêm mớ tƣởng tan tành  

Quờ tay ôm chặt bóng mình trong chăn  

Ngƣời quê chí thú làm ăn 

Chăm lo khơi lộng nong tằm luống rau 

Về ra ngó biển mà đau 

Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi! 

Sao đành câu lý câu lơi 

Gió giông dập đến mãn đời ngƣ dân 

Mƣời năm về xứ một lần 

Rƣng rƣng quỳ cáo mộ phần tổ tiên 

Con không đủ sức lật thuyền 

Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ  
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Cắm  

 

Cắm câu vào hạt mƣa giông 

cắm môi cắm tóc cắm trong chân mày 

cắm vào đâu cũng say say 

không riêng chi dấu vân tay em cầm 

 

Cắm vào từng hạt lâm thâm 

sƣơng sa sớm rớt âm thầm nghiêng vai 

cắm vào khuya tiếng thở dài 

câu thơ gãy nhịp em hoài đợi anh? 

 

Cắm quân từ tóc em xanh 

cắm khi em đã trở thành tân nƣơng 

cắm hoa mà cắm dị thƣờng  

nên tan tác nẻo mù phƣơng.Tệ tình 

 

Chiều rồi sao có bình minh 

cầu vồng bảy sắc cũng thành vô duyên 

cắm sào đợi nƣớc sông lên 

chỉ nghe sóng vỗ bập bênh chân đò 
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Thấy 

 

Thấy gà hóa cáo. Thấy điên 

Con sâu cái kiến lo phiền thấy thƣơng 

Thấy lƣu manh chật miếu đƣờng 

Thấy o thƣơng nữ sông Hƣơng khoe hàng 

 

Thấy trẻ trâu quá bàng quan 

Thấy cha chết bữa sao Hàn tiễn đƣa 

Thấy hổ mang thuyết giữa chùa 

Thấy chùng đen mặc áo cua gái lành 

 

Thấy bạn bầu dính chút tanh 

Là quên béng thuở chiếu manh. Thấy buồn! 

Thấy Tây Tạng thấy Tân Cƣơng 

Thấy Trƣ mà chẳng thấy Đƣờng tăng đâu? 

 

Thấy lầm than thấy dãi dầu 

Thấy ngƣời tuẫn quốc mồ sâu oán hờn… 

 

 



11 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

 

 

 

 

Về đâu đợi nàng 

 

Từ ta làm bộ quên em 

bao nhiêu xƣơng cốt bỗng mềm nhƣ thau 

tự dƣng cái bọn lau nhau 

vắng ta chúng lại đƣợc chầu nƣớc non 

Từ ta con chữ phản đòn 

làm thơ chạy trốn mơ màng khôn nguôi 

đôi khi cũng có ngậm ngùi 

nhìn em chƣng diện tới lui trễ tràng 

Từ ta héo đến ta hon 

cƣời toe toét giấu nỗi buồn tái tê 

thi nhân nào chẳng u mê 

đốt đời men đắng cà phê tƣởng tình 

Từ ta mót chữ trong kinh 

yêu đƣơng giấu biệt không trình diện nhau 

nhà ta vợ khóa cửa sau 

nên không biết sẽ về đâu đợi nàng 
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Dĩ nhiên  

 

 

Dĩ nhiên tôi cũng sợ già 

sơ ̣răng ruṇg rớt sơ ̣da dẻ dùn 

sơ ̣nàng nguýt háy đi luôn 

mỗi khi tôi mớm buông tuồng vài câu 

 

Có ai mong mỏi già đâu 

cái tay cái gối cái đầu xụi lơ 

thấy gà trống du ̣mái tơ 

tôi rờ mái tóc phơ phơ của mình 

 

Đôi khi rối loaṇ tiền đình 

giâṭ thon thót thấy tóc xanh phai màu  

làn thu thủy có hơi chau 

nét xuân sơn cũng bị nhàu chút chun 

 

Thời gian chơi rất cô hồn 

buôc̣ em tỉa tót môi son tối ngày 

có khi giả bộ thơ ngây 

biết ngƣời lơ đañg ngắm cây ven đƣờng  

 

Nhƣng mà môṭ đƣ́a đi buôn 

muối còn laị se ̃rất buồn. Dĩ nhiên 
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Ca dao  

dành cho đàn ông  

 

Đàn ông nhẹ dạ là tiên 

mất trinh tiết cũng chẳng phiền não chi 

Đàn ông bẽn lẽn nhu mì 

bao giờ cũng đƣợc cô dì biểu dƣơng 

Đàn ông hùng hổ chiếu giƣờng 

không lo đói rét tang thƣơng xứ ngƣời 

Đàn ông chƣa nói đã cƣời 

gái yêu ngƣời mẫu hoa khôi chật buồng 

Đàn ông nghệ sĩ hát tuồng 

dƣới mông nghìn vạn fan cuồng say mê 

Cả đời khỏi phải làm thuê 

ở ăn đi đứng lề mề ngông nghênh 

Mình không tài cán gì nên 

suốt đời đắp một tấm mền rách tƣa 

Thơ ca ích mẹ chi trời 

nó dày vò cả lúc ngƣời nhập quan 

Kiếp sau nếu đƣợc làm đàn 

bà thôi cổ quái điêu tàn cũng ƣng 
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Cái ngày, em nói  

 

 

Cái ngày em nói em không 

muốn yêu.Tôi biết đừng trông đợi gì 

 

Cái ngày em phủi đít đi 

bỏ tôi thành tƣợng từ bi cổng chùa 

 

Ngày em kén cá chọn cua 

là ngày tôi rớt thi đua mất bằng 

 

Ngày em không nói không rằng 

ngồi thiêm thiếp với ngọn đèn suốt đêm 

 

Cái ngày ấy tôi rất buồn 

tôi đem đổ hết buông tuồng vào thơ 

 

Tôi quên em thiệt. Bây giờ 

nhƣng mà cứ gặp trong mơ, lạ kì 

 

May mà em phủi đít đi… 
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Chắc gì tàu đã vào ga 

 

Chắc gì tàu đã vào ga 

mà nơm nớp sợ ngƣời ta bỏ mình 

 

Anh đang nguội tiếng tỏ tình 

đƣờng vân tay bất thình lình nhắc em 

Yêu ngƣời chấp chịu ƣu phiền 

giấc câm nín tựa tiếng đêm đầm đìa 

 

Xƣa rồi hiểm trở cách chia 

một giây tất cả miếu chùa hiển linh 

Ông cha cũng chết vì tình 

nếu không sao có lũ mình mà yêu 

Chắc gì tàu đã thả neo  

mà bu sóng đứng cheo leo mạn thuyền 
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Chat 

 

Em không còn chat với tôi 

một mình tôi một mình tôi chat mình 

xa em tôi vẫn có tình  

yêu em tôi chat để dành không tiêu 

Những khi túng thiếu đâm liều 

đem thơ ra chợ tình yêu chat hoài 

chat mà không chat với ai 

chat trong sợi tóc đời trai ngậm ngùi 

Bao giờ chat khúc buồn vui  

lại lôi ngọn mía cũ lùi tàn tro 

bao nhiêu chat cuộc hẹn hò 

ở trong mật mía chat cho ngọt bùi 

Em không còn chat còn tôi 

còn tôi còn chat chat lời nhớ em 

ví dầu tăm cá bóng chim 

tôi còn chat nổi chat chìm chat xƣa 
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Chèn 

 

 

Em từ  

chèn 

khít 

lên tôi 

 

Hai thiêu thân  

múa  

cặp đôi lạc bầy 

 

Vẫn còn  

hở  

dấu vân tay 

 

Cho nhau  

chèn  

thế gian này  

vào trong 
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Dụ khị 

 

 

Em đừng tin  

bọn đàn ông 

 

Mƣời tên hết chín  

là không trung thành 

 

Chỉ trừ  

có một mình  

Anh 

 

Em điên  

mới để  

gã thành  

 

Của chung. 
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Cho nên  

tôi viết thơ tình rất chay 

 

 

 

Tôi chửi thề loạn trong thơ 

bỗng nhiên một bữa đang mơ mẹ về 

nhìn tôi mẹ hỏi làm thơ 

hay con chửi lộn với ngƣời con yêu 

 

Thƣơng thƣa với mẹ đủ điều 

mấy nhà thơ nổi tiếng đều chửi rân 

rất nhiều tri kỷ tri âm 

tán rung chuyển tán hà rầm mẹ ơi! 

 

Vò đầu tôi mẹ mỉm cƣời 

hình nhƣ con sắp bảy mƣơi con à 

chửi thề thì mặc ngƣời ta 

thơ tình thiên cổ không nhà nào điên 

 

Rồ mà đem tục vào tiên 

chửi vung vít chửi quàng xiên làm gì 

thơ tình phải rất nhu mì 

có phá cách cũng không đi trật đƣờng 
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Tránh mòn sáo giết văn chƣơng 

nhƣng không vì thế mà luôn chửi thề 

mẹ không biết chữ đô, rề… 

ba con rong ruổi sơn khê cả đời 

Nhƣng nhờ câu lục bát thôi 

mẹ lơ tất cả những lời bƣớm ong 

con đừng học thói đèo bòng  

những câu chửi bới vào trong thơ mình 

 

Nhớ lời mẹ dặn đinh ninh 

cho nên tôi viết thơ tình rất chay  
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Chơi tứ sắc  

ở hội cao niên 

 

Tôi ngồi đợi nát cả chiều  

thèm nghe một tiếng bơi chèo quẫy sông 

thèm ngơ ngẩn ngắm cánh đồng 

có con chó đớm chạy không kịp nhìn 

Buồn tôi vào mạng nhắn tin 

em than khó ở phải kiêng thơ từ 

lẽ nào thi sĩ phần thƣ 

tôi ngồi đợi đến chín nhừ ngôn âm 

Tôi làm cóc đợi trời gầm 

mấy mƣơi năm đã nín câm quá nhiều 

còn nhiêu chơi cạn bấy nhiêu 

không chơi cũng sụm không yêu cũng tàn 

Ai ngồi đợi rác ăn gian 

ai ngồi xên đợi tƣớng vàng kệ ai 

đời tôi nhƣ thể bộ bài 

xóc lên xọa hết tƣơng lai dƣới bàn 

Chắc chi đủ khạp, khui, khàn 

mai kia còn đƣợc tới hoang dƣới mồ 
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Chọn  

 

Em chê gã ấy hơi già  

đi tìm thằng trẻ nhƣ ta đây nầy 

tóc ta trắng phớ làn mây 

tóc tên kia nhuộm phơi bày giả trang 

Em chê gã ấy hơi gàn 

ƣng ta đi trớt đàng hoàng chỉn chu 

chỉ là đôi lúc hơi ngu 

thấy em nhan sắc cứ bu riết vào 

Em chê gã ấy tầm phào  

thì yêu ta chẳng lối nào trật rơ 

em còn đƣợc tiếng yêu thơ 

ta in mấy tập để thờ trong rƣơng 

Em chê gã ấy tầm thƣờng  

thì em phải chọn con đƣờng cao siêu 

ta thì chỉ có tội liều 

nhƣng mà đáng để em yêu mãn tuồng 

Sao em từ hải giữa buồng 

Nghĩ ta với gã một xuồng phải không? 
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Chổng và khép  

 

Chổng mông nằm thức quạnh hiu 

Khép mông giũ sổ cuối chiều phôi pha 

Chổng mông vùi kiếp đàn bà 

Khép mông đau gã tài hoa chết bằm 

Chổng mông nguội lửa ăn nằm 

Khép mông biết có trăm năm lở bồi! 

Chổng mông giũ sổ đi rồi 

Khép mông biết có luân hồi không em? 

Chổng mông nấp mộng sau rèm  

Khép mông đêm lại từng đêm lỡ làng 

Chổng mông nếm cặn nguyệt tàn  

Khép mông biết có muôn vàn xƣa sau? 
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Chú & em 

 

Không sao nói tiếng yêu dòn 

tan vì lỡ gọi tiếng con buổi đầu 

dần dà thơ thẩn bên nhau 

lại thèm nói có một câu rất thƣờng… 

Đăm đăm đôi mắt mù sƣơng 

ôm con chó nhỏ tha phƣơng mất rồi 

biết lòng em cũng tả tơi 

cái câu sum họp mệt ngƣời anh hơn 

Bây giờ xƣng chú gọi con 

có hơi sân hận nỗi buồn mất ai 

nhớ lời con hứa tƣơng lai 

chú về con sẽ chia bài tổ tôm 

Nói yêu nhau thiệt dị òm 

nói bằng thơ có lẽ còn tạm tha 
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Chung thủy 

Vậy mà ai có biết đâu 

tôi chung thủy đến trời sầu đó em 

yêu ngƣời từ buổi lấm lem 

bây giờ lũ đã mấp mem cửa rồi 

Một lần yêu một ngƣời thôi 

ngƣời đi qua mới yêu ngƣời tiếp theo 

không khi nào dám yêu leo 

không bao giờ để mình đeo bám vì… 

Yêu ngƣời tới nhớ ngƣời đi 

đêm nằm thao thức cuồng si một ngƣời 

tôi chung thủy đến rã rời 

sao em đành đoạn buông lời ác nhơn 

 

 



26 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

 

Có & không 

Tôi xào xạc lá chiều nay 

không em con gió cũng loay hoay buồn 

tôi bụi bặm những con đƣờng 

có em hột bụi cũng dƣờng nhƣ reo 

Tôi khúc khuỷu những con đèo 

không em con bƣớm đeo queo tỏ tình 

tôi quày quả kiếm pho kinh 

có em con chó cũng hình nhƣ vui 

Tôi điếc đặc những ngậm ngùi 

không em con nhóc trời ơi treo mùng 

tôi trèo trợt té mù sƣơng 

có em giọt lệ cũng thƣờng mộng yêu 

Tôi đĩ rạc những buổi chiều 

không em con đực buồn hiu thế này 

tôi tùm hụp với cơn say 

có em mƣa rựng cũng đầy một chum 

Có em yêu mị một chùm 

không em tôi vén muôn trùng ra phơi 
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Cô liêu ca 

 

 

Mỗi khi lòng quá cô liêu 

ta ra quán rủ mĩ miều hàn huyên 

vì ai ta mới tục huyền 

với con chữ để truân chuyên phận ngƣời 

 

Ấy là ta đổ thừa tôi 

lỗi mình không nạp nực cƣời bơ vơ 

giá em không có mập mờ 

làm sao ta viết lặm câu thơ nào! 
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Trƣợng phu oán đất trời sao 

ngày non cứ muốn hoàng sào giang sơn 

hoàng sào đi uống bia ôm 

công danh làm giáo viên quèn nông thôn 

 

Mỗi khi lòng quá bồn chồn 

ta thƣờng lặn xuống Thu Bồn vớt rong 

cá leo cá diếc bƣởi bòng 

ta lơ cháo hết chỉ mong nguội buồn 

 

Chừ mình mỏi rục tha phƣơng 

hồng nhan đã xếp ly còn nhớ nhau 

lề mề câu trƣớc câu sau 

câu nào cũng có dàu dàu. Vì ai! 
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Cột 
 

Cần chi về quán quê đâu 

Nhắm con mắt, mộng ban đầu hiện ra 

Cây đa gốc khế chuồng gà 

Đêm rình gái tắm giả ma chân cầu 

Cần chi về quán quê đâu 

Ngƣời em năm cũ xót màu tang thƣơng 

Không cần lƣợc chả cần gƣơng 

Giấu mô cái trán dị thƣờng hói đau 

Cần chi về quán quê đâu 

Quá buồn chán vạn đời trâu kéo cày 

Tìm cha…ra biển ngó mây 

Tìm em vào net lên face ráng cƣời 

Tƣởng rằng dứt áo là thôi 

Nào hay sợi rách cột ngƣời chắc trân 
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Lấy thơ  

chùi nƣớc mắt đi 

Quên ngƣời rất dê ̃sao con 

lại buồn đau lại mỏi mòn là răng 

trai nào không thích bẻ măng 

kê ̣đi môṭ chút tằn mằn có sao 

Bây chƣ̀ y hoc̣ lên cao  

chuyêṇ khâu vá môṭ cái ào là xong  

đàn ông tâm điạ hai lòng 

phải đâu chỉ có một thằng lừa con 

Bọn phong kiến rất âm hồn 

bày trò trinh tiết sắt son thúi òm 

đàn ông mòn tƣạ đít om 

thì không nhiếc cứ bu dòm nữ nhi 
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Lấy thơ chùi nƣớc mắt đi 

cam đoan thằng khác có khi ngon lành 

mấy con cà chớn lanh chanh  

thay trai nhƣ vỏ đâụ nành thải ra  

Con nghe lời chú nhƣ cha 

bôi lên phết xuống măṇ mà cho coi  

lũ kia rồi sẽ nhƣ dòi 

lúc nha lúc nhúc săm soi chực chờ 

Chú mà kiếm đƣợc giải thơ 

có khi cũng chính là nhờ cháu thôi 

cháu ơi ngửa mặt nhìn trời  

tôị chi héo úa môṭ đời giai nhân! 
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Một chiều về thăm lại  

 phá Tam Giang 

 

 

Chƣa về nhớ quá Tam Giang 

Buổi về sao thấy buồn khan phá mình 

Con thuyền mất sóng niệm thinh 

Lão chài nhớ biển mắt hình nhƣ câm 

 

Về nghe tiếng cát làng đầm 

Vẫn là kiếp kiếp ngƣ dân mỏi mòn 

Về làm chi nữa các ôn 

Chỉ nghe sóng vỗ bãi buồn điêu linh 

 

Phá động từ đã thay danh 

Em trong cao ốc đã thành bà cô 

Lá rơi vàng liệm nấm mồ 

Ngƣời phƣơng viễn chít khăn sô ngậm ngùi 

 

Mƣời năm xiêu tán phá ơi 

Buổi về bụng dạ bời bời nhƣ ri! 
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Đôi khi 

 

Đôi khi nhớ lắm Sài Gòn 

heo may Đà Nẵng bãi cồn Quy Nhơn 

tƣởng Bắc kỳ ngóng Quảng Nam 

nhớ lung tung nhớ bá xàm mấy chiêu 

 

Đôi khi cũng muốn chơi liều 

gửi thƣ tỏ thiệt tình yêu với nàng 

sờ lên nắng chói chang chang 

quờ tay rút cất hộc bàn cho…con 
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Đôi khi cũng muốn ngủ ngon 

nhƣng không yên bởi đeo mang nợ nần 

nợ tình không phải phù vân 

mang theo thì nặng không cầm lại đau 

 

Đôi khi nhớ trƣớc quên sau 

nhớ đống rơm ủ cái màu hổ ngƣơi 

nhớ roi mẹ nhắp lên ngƣời 

nhớ con bé rủ trò chơi vợ chồng 

 

Đôi khi buồn chuyện non sông 

câu thơ nhƣ lửa cháy lòng ngày trai 

ra vƣờn bứt lá ngò gai 

mùi thơm cũng đậu một vài giây vui 
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Đối trọng 

Khi tỉnh em rất chiêm bao 

Khi mê tôi với tôi đào bới tôi 

Khi tôi đứng tiếng chịu lời 

Khi em nằm có núi đồi chứng minh 

Khi đói khát rất ái tình 

Khi no đủ mới u minh lộn sòng 

Khi em tƣởng thẳng là cong 

Khi tôi tƣởng ruột rà trong ruột rà 

Khi vui quấn quít đàn bà 

Khi buồn tằng tịu yêu ma đỡ buồn 

Khi ngang ngƣợc khi buông tuồng 

Khi luồn cúi khi điên cuồng máu me 

Khi tỉnh táo nói lời mê 

Khi mê muội nói lời thề rất thiêng 
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Lục bát vũ trƣờng 

 

 

 

Quá lâu mình mới gặp em 

mừng vui ngƣời cũ chừ thêm đẫy đà 

vòng hai vẫn sút vòng ba 

cần chi thon thả vẫn là cố nhân 

 

Gặp nhau dễ đƣợc mấy lần 

sao ôm lơi lỏng tủi thân phố phƣờng 

thời gian ghen ghét mùi hƣơng 

mấy ai tránh trớ nghê thƣờng bể dâu! 

 

Em nghiêng vòng một nhiệm màu 

ghé tai thù thỉ mấy câu thuở nào 

vẫn chun cánh mũi hơi cao 

vẫn nghe tiếng dạ thanh tao dịu dàng 

 

Quá lâu mình mới gặp nàng 

tình nƣơng cũ với tình lang. Chát xùm! 
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Ngƣời tình 

 

 

vừa thánh thiện 

vừa hồ ly 

 

vừa nửa tiện tì  

vừa nửa tiên cô 

 

đến khi vùi xuống  

đáy mồ 

 

chắc chi anh 

đã nam mô  

 

ráo tình 
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Đừng phơi áo mỏng 

 

Đừng phơi áo mỏng lên dây 

nhớ con bo ̣cap̣ chích đầy hông em  

 

Đừng phơi áo mỏng màu tim… 

lên dây phơi se ̃không tìm ra dây  

 

Đừng phơi áo mỏng ban ngày 

gió không ngần ngại lá lay ít nhiều  

 

Đừng phơi áo mỏng phiêu phiêu 

lên dây phơi se ̃làm tiêu tán tình 

 

Đừng phơi áo mỏng linh tinh 

ta tên lañg tƣ̉ đƣ́ng hình tƣ̀ khi… 

 

Đừng phơi áo mỏng làm chi 

nỡ nào phơi cả chút gì mỏng manh! 
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Em cài khuy áo lại đi 

 

 

Em cài khuy áo laị đi  

tôi không đành đoaṇ tƣ̀ bi, thiêṭ mà 

tôi mê vóc ngoc̣ da ngà 

điên lên cũng dám điêu ngoa ỡm ờ  

 

Em cài áo tôi cài thơ 

không cho con chƣ̃ nguy cơ nhiêm̃ trùng  

nƣớc da em trắng haĩ hùng 

cả đời tôi ƣớc mơ chừng ấy thôi 

 

Em cài áo tôi cài tôi 

để cho thƣơng nhớ mồ côi ngạt ngào 

cho phần con bớt tanh tao 

cho phần ngƣời phá tung rào nam nhi 

 

Em cài khuy áo laị đi  

tôi không đủ sƣ́c tƣ̀ bi, thiêṭ mà! 

 

 



40 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

Em đã hành tôi nhƣ vầy! 

 

Em hành tôi đã ớn chƣa! 

tôi đang đạp phải vỏ dƣa té ngồi 

ngóc đầu đụng độ đôi môi 

em nhu ra phía chân trời nhọn sƣơng 

 

Hành tôi giật giật thái dƣơng 

mấy trăm sợi tóc cũng dƣờng run run 

tôi nhƣ gà nuốt dây thun 

chỉ lo em nhốt vô chuồng ngày xƣa 

 

Em hành tôi đã chán chƣa! 

mau đi chụp mấy gã vừa độ trai 

gân gà vừa nhạt vừa dai 

nhả đi em kiếm ngày mai… lỡ làng 

 

Ƣớc chi thổ địa thành hoàng 

chịu làm thuyết khách bảo nàng hôn tôi 

và đừng thủ thỉ những lời 

tôi nghe bất giác rụng rời chòm râu  

 

Em hành tôi đến muôn sau. 

nào hay tôi thắp nhang cầu xin em… 
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Tự ngôn thơ 

 

 

Chuyên tâm lục bát tản thần 

Không ham cày xới mấy tầng thanh cao 

 

Trữ tình bờ bụi ca dao! 

Rong chơi tự sự tầm phào lâng lâng 

Đôi khi gieo thả rần rần 

Cũng là hơi hám cách tân bộn bề 

 

Những gì cấm kị u mê 

Tung ra xả láng chằng hề sợ nhau 

Thuốc nào vơi bớt niềm đau 

Là ta chích choác cần đâu e dè 

 

Chuyên tâm lục bát vỉa hè 

không cam bóng sáo mòn đè lên thơ! 
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 Dị bản hỏi 

            

1 

Cầm tay hỏi nhỏ tuổi vàng 

Mi còn nhớ bến sông Hàn chỗ mô? 

Trên cầu inh ỏi ô tô 

Dƣới cầu mấy chiếc ca nô xé chiều 

2 

Mừng rơn choàng quýnh vai nàng 

Hỏi em cái bến sông Hàn chỗ mô? 

Trên cầu trai gái nhi nhô 

Dƣới cầu con nƣớc thẫn thờ liếm chân   

3 

Níu bờ thon hỏi ngỡ ngàng  

Chỉ dùm qua, bến sông Hàn chỗ mô? 

Trên cầu xí xố xi xô 

Dƣới cầu con nít tồ tồ ƣớt sông 
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Ham lắm gặp em 

 

Gặp em tình tợ dây thun 

môi thôi cũng đủ điếng hồn tà ma 

chuyện gì nữa nếu xảy ra 

chỉ thêm làm cả hai nhà đứng tim 

Bấy lâu chỉ thấp thỏm nhìn 

tiếng xe tới ngõ láo liên trông chừng 

vắng công an bỏ bụng mừng 

đƣợc phen cƣời nói tƣng bừng thả ga 

Thiệt mà đâu có điêu ngoa 

chữ duyên trong cõi ta bà hiếm hoi 

nhiều khi chân phải thối lui 

mà chân trái chẳng chịu lùi một li 

“Ngƣời ơi gặp gỡ làm chi” 

Câu ca dao cũ sến chi sến òm 

cái mùi tố nữ mít thơm 

múi nào cũng muốn ta thèm khát nhƣng 

Gặp em ham lắm giá đừng  

gặp em ham lắm. Giá đừng gặp em 
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Giá nhƣ  

 

Giá nhƣ em bớt tƣơi hơn 

câu thơ vui rất chi buồn của anh 

 

Giá nhƣ em bớt thông minh 

thì đâu đến nỗi triều đình rã riêng 

 

Giá nhƣ anh bớt đổ điên 

tình ta có lẽ còn phiền não thêm 

 

Giá nhƣ cái giá nhƣ thèm 

mút thu giống trẻ mút kem tới cùng 

 

Giá nhƣ anh vẫn còn sung 

sƣớng khi em nắm tay cùng rong chơi 

 

Giá nhƣ cứ giá nhƣ hồi 

xƣa ta đâu phải ngậm ngùi. Giá nhƣ. 
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Hắn và tôi 

 

Tôi tin là hắn yêu mình 

không yêu sao cứ hay rình đọc thơ 

tôi vừa mới post bây giờ  

chƣa tan ngụm nƣớc có thơ phản hồi 

Tôi tin là hắn yêu tôi 

nửa khuya còn chịu khó ngồi chat chua 

hỏi dò hắn nói không ƣa 

hỏi dai hắn mắng không ai rảnh nào 

Tôi tin là hắn cầu cao 

thực ra hắn chẳng khi nào quên tôi 

tôi nghe cái giọng hắn cƣời 

trong âm ba lẫn niềm vui tƣơng phùng 

Tôi tin hai tiếng tình chung 

buộc tôi với hắn trong cùng một chƣơng 
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Hành kinh 

 

 

em hành kinh rất dễ thƣơng 

giữa rừng thi sĩ của cƣờng quốc thơ 

em hành kinh thực hay mơ  

tự nhiên tôi thấy tôi ngờ vực tôi 

tôi thì xí xọn xa xôi 

chƣa hành kinh đã lôi thôi thế này 

em hành kinh thật cao tay 

tôi không đủ sức loay hoay với tình 

giả vờ kén cá chọn canh 

tôi lùi xa cái khung thành viễn mơ 

em hành kinh sớm vài giờ  

là đời tôi đã bơ vơ chiếu gƣờng 

em hành kinh dễ vấn vƣơng 

tôi hành kinh để tôi lƣờng gạt tôi 

em hành kinh phát một rồi  

tôi hành kinh đứng lẫn ngồi không ra 
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Hẹn em  

tháng chín 

 

Hẹn em tháng chín anh về 

Bỗng dƣng bão nổi tàu xe nghẽn đƣờng 

Mặc ai tài nghệ cao cƣờng 

Đời nào thƣơng nhớ ai nhƣờng cho ai 

Đã yêu đừng có thở dài 

Đừng toan tính chuyện tƣơng lai quá bền 

Đã yêu yêu tƣới hột dền  

Cho dù đo ván ở trên vũ đài 

Ngoài trời gió giật mƣa dai 

Ngồi run ngó cặp cẳng dài nhớ em! 
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Buồn tan 

 

Buồn ƣ! 

Hãy tới thơ anh 

 

Buồn thƣơng 

buồn giận  

sẽ bình phƣơng lên 

 

Bình phƣơng  

hai nỗi buồn riêng 

 

Buồn thƣơng 

buồn giận 

buồn phiền  

 

Sẽ tan 
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Học em 

 

Học em ở cái hững hờ 

cái hờ hững cái lửng lơ thiệt tài 

học em ở cái hờn dai 

cất trong rƣơng đợi ngày mai… điêu tàn 

Học em khẽ chạm phím đàn 

không bao giờ tấu khúc tràn cung mây 

học em không uống mà say 

không cầm điếu thuốc hoa tay nhuộm vàng 

Học em tập bƣớc qua hàng 

bao giờ cũng biết ngó sang bên đƣờng 

học tỉnh bơ học nhún nhƣờng 

học em nói tiếng yêu đƣơng không lời 

Học em tiến học em lùi 

học dọa dẫm học bùi ngùi, học em… 

học chính khóa học dạy kèm 

sao anh chẳng tiến bộ thêm chút gì 

Cuối đời bƣớc đến phòng thi 

trƣớc tờ giấy trắng giống y tên đù 

 



50 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

Huyễn  

 

 

1 

 

Rủ em nhập thất ngồi thiền 

mà anh có chịu để yên tịnh nào 

ngồì thiền mắt vẫn nhƣ sao 

thò bàn tay nhám cọ vào má em 

Nhiều khi ngồi lẫn trong đêm 

tiếng yêu ngọ nguậy không tìm hƣớng ra 

em còn giả bộ kiêu sa 

bỏ anh muỗi cắn mù sa mệt đừ 

Rủ anh kiết hạ an cƣ 

mà em vẫn giữ khƣ khƣ má hồng 

rủi may em cũng có chồng 

tay anh chằng chịt đƣờng vân đã mờ 

Rứa mà anh vẫn còn mơ 

biết đâu con gái em chờ đợi anh 
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2 

 

 

 

Huyễn ngƣời  

không dễ  

huyễn mình 

huyễn tình nhân  

dễ 

huyễn tình nƣơng  

đau 

 

Huyễn tình trƣớc  

huyễn tình sau 

tha hƣơng lấy huyễn  

làm màu cố hƣơng 

huyễn chân giả 

huyễn mộng thƣờng 

huyễn cơn huyễn hoặc 

huyễn xƣơng cốt tàn 
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Cớ chi  

 

Già thì phải quạnh hiu thôi 

cớ chi ngày trẻ trung thời ngủ quên 

cớ chi bán sống kiếm tiền 

cớ chi mơ mộng hão huyền đầy kho  

Nỗi buồn duỗi mãi còn co 

nếp nhăn sóng nhấp nhô bờ cồn lau 

cớ chi đợi đến bạc đầu 

mê trò chung thủy chịu sầu dài năm 

Già đi không nổi phải nằm 

yêu phèo bọt mép đêm rằm tối thui 

cớ chi còn nhớ nút ruồi 

cớ chi nhớ sững con ngƣời quay lƣng 

Ngƣời tình thì phải ngƣời dƣng 

ngƣời dƣng khi đã không ƣng. Xong rồi 

cớ chi nhớ đứng nhớ ngồi 

nhớ bàn tay nắm nụ cƣời mím chi 

Già rồi biết phận mình đi 

chén cơm sớt đổ bát mì bƣng rơi 

cớ chi còn nhớ nón cời 

nhƣ nàng Chăm nhớ hồn Hời năm xƣa 
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Kệ đi  

 

 

Em cƣời đuôi mắt thoáng nhăn 

kệ đi, sao cứ băn khoăn làm gì 

cái thời mơn mởn qua đi 

nếu không cửa ấy làm chi tới mình 

 

Dƣờng nhƣ tóc rất thông minh 

sợi phai chìm đắm nỗi mình vào trong 

kệ đi, đừng quá bận lòng 

vẫn còn ấm nụ môi cong, rứa mà! 

 

Em cƣời không giống ngƣời ta 

kệ đi, dị mộng em là hƣơu nai 

nhìn thôi cũng đã tƣơng lai 

biết đâu gần gụi trang đài ngớt thiêng 

 

Kệ đi, đừng có ƣu phiền 

Kệ đi, đừng có ƣu phiền. Kệ đi! 
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Cãi với ngƣời yêu 

 

Anh không muốn cãi em ơi 

cãi hơn em có lãi, lời chi mô 

mà anh quen thói hàm hồ 

gốc quê bƣớng bỉnh thấm vô tự đời… 

Nên chi anh ráng ra cƣời 

em đừng chấp cái gã ngƣời lƣơng ƣơng 

mỗi lần gân cổ lên cƣơng 

là anh mất một mùi hƣơng. Một lần  

Anh nghe chiều đã thu phân 

bắt con sâu nhỏ ngoài sân vƣờn chiều 

ngu gì cãi với em yêu 

thà đêm về thức anh liều cãi anh 

Anh không muốn cãi dĩ đành 

gối đầu lên nhúm tóc xanh cũng buồn 

cãi ngƣời yêu nếu có hơn 

chỉ là thêm nỗi cô đơn cho mình  

Giá nghe anh cãi với anh 

chắc em không nỡ đoạn đành hơn thua 
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Ngày phụ nữ 

 

Mẹ chừ hết biết  

ngày ni 

 

Vợ chừ cũng chẳng  

biết chi ngày này 

 

Con chừ  

quần quật  

đi cày 

 

Ngày nào  

phụ nữ 

hết  

cay đắng 

là…  

 



56 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

 

Lú, tỉnh đều say 

 

Đàn ông thƣờng lú lẫn hơn 

đàn bà vì chỗ ít hờn dỗi dai 

nhất là những gã rất hài 

lú từ cái buổi bị gài độ yêu 

Đàn bà tỉnh táo hơn nhiều 

mím môi hờn đến ba chiều nhớ nhung 

nhất là những gái tình chung 

nhớ từ cái buổi thẹn thùng ngoéo tay 

Đàn ông lú nhƣng mà mau 

quên ngƣời xƣa đã cùng nhau hẹn thề 

đàn bà tỉnh nhƣng mà mê 

muội tình khi đã thuộc về chiêm bao 

Trời sinh bất cứ đàn nào 

cũng ham xé cái phong bao một ngày! 

và rồi lú tỉnh đều say 

không em nào thoát bàn tay còn lành 
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Lấy vợ Quảng Nam 

 

Kiếp sau mà tái sinh duyên 

Thì tui cũng lấy vợ hiền Quảng Nam 

Các em hay lảm hay làm 

Rất không miệng lƣỡi tuy ham cãi chồng 

 

Thua bề thắt đáy lƣng ong 

Ruộng nƣơng từ bé nên hông hơi gù 

Cả đời chí khú chì khu 

Chƣa bao giờ biết vi vu xứ ngƣời 

Khổ thân lấy phải chồng lƣời 

Quên câu chƣng diện lùi xùi suốt năm 

Cũng không ham chuyện ăn nằm 

Nên chi chung thủy cả trăm rƣỡi phần 

 

Rủi mà lấy phải tay văn 

Sáng đàn chiều đúm đêm còn quán khuya 

Vẫn kèm con nhỏ học bài 

Mắt dòm ra ngõ đợi hoài bóng xiêu 

Có khi gặp gã chồng liều 

Vẫn không bỏ bạn nồi niêu lao tù 

Gái mình uống nƣớc sông Thu 

Rƣớc nƣờng phải chín kiếp tu mới thành 
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Khúc hát ru  

những ngƣời đàn ông góa  

 

À ơi! Đằm thắm xa rồi 

sao anh còn ngó chỗ ngồi đăm đăm 

đời bao nhiêu nguyệt mấy rằm 

buồn đêm đông lạnh chiếu chăn hỗn hào 

À ơi! Nhan sắc thanh tao 

eo thon mắt biếc lẽ nào lạnh tanh 

tóc chàng không nhuộm vẫn xanh 

cứ khƣ khƣ cái chung tình miếng không 

À ơi! Gái đã có chồng 

yêu tràn ra cả núi sông kia kìa 

chẳng thà không rƣợu không bia 

không hôm sớm sẽ mau về tổ tiên 

À ơi! Hào sĩ thuyền quyên 

đừng bao giờ để rớt riêng qua chiều 

còn nhiêu tình tứ bấy nhiêu 

cạp đi, rổ rá tiêu điều tội nhau! 

À ơi! Ngƣời đã muôn sau 

biết anh đơn chiếc sẽ rầu không vui 

thời gian không thể thụt lùi 

anh đừng buông bỏ cái mùi con trai 
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Lệch pha 

 

Gọi em thì có bạo mồm 

mà kêu chị sợ sẽ làm em đau 

Chúng mình cứ cặp với nhau 

chênh dăm tuổi có là bao em à! 

Nói chung tình ái mặn mà 

vài mƣơi mấy tuổi chẳng là nghĩa chi  

Miễn là sum họp tới khi 

một trong hai đứa chia ly cõi ngƣời 

Đừng lo miệng thế chê cƣời 

họ ghen tức đó không đời nào ƣa 

Em ơi đừng có thẹn thùa 

bọn trai tráng chắc chắn thua chúng mình 
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Đếm 

 

Một mình đếm lạnh căm căm 

Tức cay cái tuổi chết bằm liu hiu 

Đếm dai đếm vội đếm liều 

Bao nhiêu lần đếm bấy nhiêu lần rầu 

Em còn con nít chi đâu 

Làm sao anh đếm đƣợc màu cố hƣơng 

Anh xin đếm chiếu đếm gƣờng 

Đếm rêu Ghềnh Ráng đếm nƣờng Câu Lâu 

Đếm từ cái tuổi trẻ trâu 

Đếm từ em khóc bên cầu làm nƣ 

Đếm Vĩnh Điện đếm Đò Xu 

Một mình đếm đến lu bu . Một mình. 
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Lời biện hộ 

của một gã thất tình 

 

Có ai sống ở trên đời  

mĩ nhơn không đoái hoài thời chết không? 

sao ta cứ ngửa cổ hòng 

mĩ nhơn rƣới chút phấn son họng mình 

 

 Yêu nhiều dễ bị thoát tinh 

 không yêu đƣơng sẽ thấy mình khỏe ra 

 mơ màng đồi núi nguy nga 

 cao hay thấp cũng chỉ là thế thôi! 

 

 Có khi chất lƣợng hơn ngƣời  

 bấy lâu mình phán những lời chê bai 

 chán mắt hƣu thèm mắt nai 

 buồn thay những cái đầu trai nhẹ hều 
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Ai tai biến vì thiếu yêu 

mà nhƣ con sóc leo trèo cúng hƣơng 

đêm nằm không chõng cũng giƣờng 

sao ngu, nhảy suối nhảy mƣơng bỏ mình 

 

Ta khuyên nam tử đa tình 

chỉ tìm gái dƣới trung bình mà yêu 

hun Thị Nở ngắm Thúy Kiều 

đến trăm tuổi sẽ tiêu diêu niết bàn 

 

 Ái tình rất dễ lang bang 

chắc chi ai đã là vàng, ai thau 
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Lỗi mình 

 

mắt trong veo ấy có chờ 

một ngƣời cút kiếm bụi bờ quan san 

bờ vai sẽ ấm môi hàn 

giọt mù sƣơng thấm áo vàng em bay 

nhớ ngƣời nhƣ cái móng tay 

trong thƣơng tƣởng bỗng lấp đầy không gian 

làm đạo sĩ luyện linh đan 

vẽ bùa yêu bỏ vô màn mỗi đêm 

môi trong veo thấy bắt thèm 

nghĩa là không phải kiêng nem chả gì 

làm ngƣời ngu mới tự ti 

ngó em quay gót bƣớc đi bỏ tình 

không còn vóc dáng thƣ sinh 

trong gân cốt cái nòi tình vẫn xiêu 

(già còn bày đặt yêu yêu) 

là câu sai nhất trong chiều tha hƣơng 

em phong kín cái nõn nƣờng 

để hoài không ngấm yêu đƣơng, lỗi mình 
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Lục bát tản cƣ   

 

Thiếu thời lục bát phất phơ 

sến nƣơng quấn cái ngơ ngơ chân tình 

lớn đi tìm cái không hình 

câu thơ hiện đại mà mình cũ meo 

Tháng năm qua một cái vèo 

thấy gái gú giả đò nheo mắt nhìn 

quay về chơi lục bát rin 

ngu ngơ đâu nữa cƣới xin hẳn hòi 

Đêm nằm rờ cái lẻ loi 

ngẫm thơ mình cũng chẳng đòi đoạn chi 

gân chùng sợi vẫn uy nghi 

rong chơi trống bỏi tội gì đổi tông 

Có điều phải chổng mồng mông 

càn khôn đã khép phiêu bồng đã xiêu 

thơ hành hết chống lại chèo 

khúc ca oanh liệt đã teo tóp rồi 

Đành nhƣ tráng sĩ lôi thôi 

câu thơ góa bụa lỗi thời chỏng chơ 
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Còn hơn tự trói  

mình vào nếp nhăn 

 

Liếc tiên Bùi Giáng „bán dùi‟ 

liếc thần Nguyễn Đức Sơn ngồi „‟vọc cu‟‟ 

Liếc Hoài Khanh, Phạm Thiên Thƣ 

Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Tố Nhƣ họ Đồng 

Lục bát à! Dễ nhƣ không 

dễ nhƣ gái nhảy trên chông gót trần 

Ham chơi lục bát tản thần 

cũng không liều lĩnh bỏ vần mê trai 

Tân hình thức đã tam tai 

hậu hiện đại lại bá vai côn đồ 

Liếc gái gú liếc con bồ 

thử chơi chiêu tự cởi đồ ra sao 

Cho cùng dẫu có rớt ao 

còn hơn tự trói mình vào nếp nhăn 

Bây chừ gân cốt còn căng 

không chơi lỡ cái đê hèn phản cung! 
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Mà lại, tình nhƣ 

 

Mơ xanh mà lại nhớ hƣờng 

mê trăng mà lại chung giƣờng với mây 

Tình nhƣ điện thoại cầm tay 

tự nhiên rung chẳng có ai gọi vào 

Bên nàng mà lại khát khao 

ôm ngƣời mà lại sít sao một ngƣời 

Tình nhƣ điện thoại thuê bao 

không gia hạn vẫn dạt dào nhớ thƣơng 
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Mắc lẹo 

 

Em về mắc lẹo bờ sông 

bỏ đi cứ sợ gã chồng kiện thƣa 

gã bây giờ đã làm vua 

hết thèm mắc lẹo bốn mùa bƣớm ong 

Em về mắc lẹo tiếng cồng 

bỏ đi cứ sợ gã chồng ấu dâm 

gã bây giờ đã lên thần 

sai nha cúng kiếng giai nhân chật chuồng 

Em về mắc lẹo bụi môn 

bỏ đi cứ sợ cô hồn không yên 

bây giờ bọn hắn thành tiên 

trái tim đựng một thứ tiền mà thôi 

Em về mắc lẹo nón cời 

bỏ đi cứ sợ suốt đời lƣu vong 

em bây giờ chỉ còn mong 

những ngƣời mắc lẹo đƣờng cong hãy quỳ 
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Mạn thơ 

 

thơ không lí lắc 

ỡm ờ 

thì muôn năm 

chẳng có thơ đƣờng hoàng 

thơ nào  

mà sến mà hoang  

thơ nào mà 

thỉnh lên trang cúng thờ 

 

những đời  

thơ rác thơ dơ 

thƣờng hay hành tội  

giấc mơ của mình 

những câu thơ  

tới thình lình 

nhƣ dòng sông chảy 

qua bình nguyên tim 

 

thôi mà 

đừng trách chi em 

thơ lợi ích 

thơ đi tìm khác xa 
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Mắng anh vô hậu  

 

 

Mắng anh vô hậu là em  

thẳng tay giật lá bùa trên ngực mình  

anh không cày cục thơ tình  

lấy ai phiền lão thơ sinh chết bằm 

 

Tuổi này quên phắt tháng năm 

mỡ dâng tới họng cũng nằm nhớ mây 

mƣa phía đông mù phía tây 

thảm thê dòm miết bàn tay. Chịu sầu 

 

Lý ra già phải thơm râu 

cho ra đạo cốt cao sâu tuổi trời 

vờ chi cực rứa em ơi 

anh tung anh xé vụn lời giả nhơn 

 

Anh đâu còn cái gì hơn 

cho em ngoài chút màu sơn đã mờ 

nghe rầu anh cố giả lơ 

xin đừng mắng mỏ bài thơ em à! 

 

Mắng anh vô hậu đã là 

oan khiên một kiếp tiêu ma chết bằm 
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Con chữ 

 

Có con  

chết  

đã đem chôn 

 

Đêm đêm  

hú hí  

hiện hồn  

vào ra 

 

Có con sống  

sít  

bên ta 

 

Đêm đêm  

lầm lụi  

bóng ma vật vờ 

 

Con nào rác 

Con nào thơ 

 

Ta run rẩy trƣớc 

bệ thờ  

con âm 
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Mất tên và mất quyền 

 

Theo chồng em bảo mất tên 

còn anh theo vợ mất quyền rất to 

uống bia cơ chế xin cho 

bạn bè ra chỗ giang hồ hàn huyên 

Mất tên em vẫn có quyền 

anh còn tên mấy nỗi ghiền mất tiêu 

mất rủ rê nhậu tới chiều 

mất khoe chuyện tán ngƣời yêu buổi đầu 

Mất tên em chẳng mất đâu 

mất quyền kia mới đáng rầu rĩ thôi 

nhớ cha mẹ nhớ trời ơi 

anh bao giờ dám dở hơi cấm nào 

Chẳng thà anh mất tên rồi 

em cho anh nói anh cƣời thả ga 
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Giá nhƣ là giá nhƣ 

 

 

Giá nhƣ về ở quê nhà  

các em uốn éo đi qua không thèm 

thèm chi cái lão hom hem 

thơ văn kệ lão tới đêm là què 

 

Bây chừ dƣới búa trên đe 

mƣợn photo shop mà khoe ảnh màu 

các em không biết vì đâu 

hắn lo không dám qua cầu rửa chƣn 

 

Không về không phải không ƣng 

sợ đồi biên giới sợ rừng biên cƣơng 

sợ cƣớp giựt sợ nhà thƣơng 

sợ đi lạng quạng ra đƣờng xe tông 
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Cháu trai đã lớn tồng ngồng  

cháu không tin đƣợc rằng ông có bồ 

tạng ngƣời nhƣ cá phơi khô 

cháu không tin sẽ có cô nào thầu 

 

Ấy mình lo chuyện về sau 

chớ bây chừ vẫn lên lầu đếm xe 

tƣởng mình bách bộ vỉa hè  

tay trong tay với một ghe ái tình 

 

Giá nhƣ chàng vẫn còn trinh 

Các em thất tiết với mình hay không!.. 
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Bế tinh 

 

Thƣờng xƣa luyện pháp bế tinh 

sợ câu thơ dính nòi tình mất thiêng 

về già thức ngộ đồ điên  

bế tinh là pháp môn thiền rất sai 

 

Bế tinh thì những trang đài  

sẽ không linh hiển một ai trong đời  

dẫu yêu một áng mây trời  

vẫn thề không nói một lời bế tinh 

 

Rằng nay đến hết đời mình  

không bao giờ nói bế tinh với nàng  

 

Còn tinh mới bế cửa quan 

hết tinh thì bế lại càng mất thiêng 
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Mơ hồ 

 

mơ hồ thoáng thấy nếp nhăn  

trên đuôi mắt đã thêm lằn tiễn đƣa 

đời nào yêu cũng chƣa bƣa  

huống chi cái tuổi mình chƣa phản thùng  

hết thời hăm hở săn lùng 

sáng hun tóc bới chiều hôn dậy thì  

riết rồi có nói năng chi 

nói chi cũng bị tình nghi… thiệt thà 
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gió dồn mây xứ trời xa 

ngóng khan biển đảo quê nhà ngó khan 

bệnh rầu thành dịch lây lan 

tim còn mấy cuộc là tan não nề 

ra vƣờn xén cỏ làm quê 

yêu đƣơng bàn phím đỡ mê mẩn kiều 

đừng co cụm nữa tình yêu 

bài thơ đâu dám quá liều trị thƣơng 

bỏ anh rớt rụng chiến trƣờng 

em còn nhang khói cúng dƣờng ai đâu 

chẳng cần ràng buộc chi nhau 

nhớ nhau viết đại đôi câu nhập nhèm 

mơ hồ anh mơ hồ em 

mơ hồ giữa nhớ và quên mơ hồ 
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Một khi  

 

Khi về nằm thức thấy tôi 

thấy tôi ngồi sững bên đồi ngực xƣa 

ngực chiều hiu hắt cơn mƣa 

mƣa từ cổ độ vẫn chƣa muôn trùng 

Khi về ngủ mệt một vùng 

thấy tôi hồn phách mền mùng biết đau 

thấy em cầm chiếc kim khâu 

trên tay tôi có một màu cố hƣơng 

Khi về tôi thức tôi thƣơng 

tôi thƣơng tôi cắn cục đƣờng lạnh tanh 

thà tôi cất lại để dành 

không cho cái bọn trẻ ranh nhử mồi 

Khi về nằm thức thấy tôi 

thấy tôi nằm ngủ em ngồi quạt nhanh 

khi về lãng xẹt năm canh 

ngủ tôi một khắc hóa thành giọt mƣa 

 

 



78 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lần ôm 

 

Một lần thôi đƣợc ôm em 

bờ vai nhỏ sợi tóc mềm buông lơi 

rồi anh chịu đọa của trời 

rồi anh ma kiếp một đời trầm luân 

Một lần thôi vĩnh viễn xanh 

còn hơn năm tháng dài quanh cuộc ngƣời 

anh không cần nữa trùng khơi 

trên trang giấy mái chèo bơi bão bùng 

Không ôm em đƣợc một lần 

anh không chịu xuống mộ phần làm ma 
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Câu thơ luống tuổi dậy thì 

 

Mỗi khi lòng thấy qúa buồn 

tôi cầm nƣớc mắt cởi truồng làm nguôi 

ngƣời qua lại toét miệng cƣời 

ngƣời ý tứ giấu ngậm ngùi vào trong 

Đốt lò xông khói phong long 

mà sao hoạn họa ba vòng không tan 

một câu em thiệt dịu dàng 

cũng làm vơi chút hoang tàn thƣờng mê 

Ai mà không thích tỉ tê 

với ngƣời chƣa nói câu thề đã si 

câu thơ luống tuổi dậy thì 

cũng mơn mởn có khác chi buổi nào 

Nhiều khi gan ruột cồn cào 

muốn nghe một tiếng thì thào âm âm 

ngoài trời mƣa cứ lâm thâm 

trong phòng chân nọ gác nhầm chân kia 

Giật mình đêm đã tàn khuya 

móng tay bóp vỏ lon bia gãy rồi! 
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Dục tánh 
 

Mê vui  

thƣởng thú tinh thần 

 

Có quên  

cái sợi rần rần  

thịt da 

 

Tới giáo đƣờng hỏi  

đức cha 

 

Vô ni viện hỏi  

sƣ bà  

chân tu 

 

Chắp tay  

lòng vẫn  

tối hù 

 

Khuya về nghe 

tiếng con cu  

gáy cuờm 
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Muốn mà 

 

Muốn cầm ô chắn mƣa giông 

mà quên phắt tuổi mình không có dù 

lỡ đành gom lá cuối thu 

xâu năm tháng lại thành phu quét đƣờng 

Muốn ôm riết bả vai nàng 

không cho sƣơng xuống dụ hàng cố nhân 

mà quên chƣa trả nợ nần 

cho ngƣời sắm vải may quần lĩnh xƣa 

Muốn thiện hạ khỏi đổ thừa 

vì ai nhan sắc vẫn chƣa chịu đèn 

không gầy cuộc đỏ cuộc đen 

làm sao biết đƣợc mình ăn hay huề 

Muốn chùi sạch hết đam mê 

sống nhƣ mấy gã si mê kiếm tiền 

tiếc hùi hụi thuở thanh niên 

đem tƣơi tốt đổ ra biền ra bƣng  

Muốn mà nói với ngƣời dƣng 

cũng nhƣ mang củi lên rừng đốt than 
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Nè em tôi nói 

 

Nè em tôi nói em ƣa 

ải ai cũng đƣợc nhƣng chừa tôi ra 

tánh tôi giống tánh đàn bà 

yêu mê cũng nhún trề ba bảy lần 

 

Nè em tôi nói một lần  

yêu tôi cũng giống sụp hầm mắc chông 

đời nào tôi muốn làm chồng 

cƣới xin ngƣời lớn mắc công tốn tiền 

 

Nè em tôi sẽ nói liền 

em đừng ra biển đem thuyền tìm tôi 

cánh buồm căng gió xƣa rồi 

tôi đem để nó mồ côi trong buồng 

 

Nè em nói hết lòng luôn 

yêu chi cái kiểu cuống cuồng tội em 

gặp ngƣời thi sĩ hom hem 

uống ăn đi đứng kiêng khem cả ngày 

 

Nè em xin hãy nới tay 

cho anh nói một câu này.Yêu em! 
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Ngắm em chiều ba mƣơi 

 

Ta ngồi lẳng lăṇg ngắm em 

cái môi mim mím mà buồn lạ chƣa  

vui nhƣ găṭ lúa mất mùa 

buồn nhƣ em đa ̃tƣ̀ng chƣa có chồng 

Anh tƣ̀ng rờ tới gót chân 

em đâu có phải thánh thần mà chay  

chỉ vì hãi sợ gió bay 

nên anh giấu cái sum vầy vào đêm  

Ta ngồi lẳng lăṇg ngắm em 

ai trƣ̀ng ta vâñ lim dim niết bàn 

tới chiều râu tóc tan hoang 

muốn thu đƣ̀ng ruṇg lá vàng đƣơc̣ chăng! 

Môṭ thời yêu rất hung hăng  

môṭ thời không nói không rằng rất yêu  
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Ngày em con gái 

 

Ngày em con gái sởn sơ 

Anh nhƣ ngƣời chẳng bao giờ đoạn tang 

Vụng tay làm gãy tiếng đàn  

Bao nhiêu là chuyến đò ngang xa dần. 

“Thƣơng ngƣời nhƣ thể…”, ơ không? 

Anh chƣa đáng mặt gánh gồng câu ca 

Suốt đời thấp thoáng sân ga 

Con tim nhịp bảy nhịp ba cuống cuồng. 

Ngày anh thấm tháp tha hƣơng 

Tóc xanh em rụng cuối đƣờng bơ vơ 

Thuyền không đỗ, bến không chờ 

Bao nhiêu hạt bụi trong mơ đã lầm! 

Ngƣời đi kiếm chút xa xăm  

Quay về nhƣng tít mù tăm không về 

Bạn bè trú xứ sơn khê 

Lòng đau sao nỡ bộn bề làm riêng? 
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Ngày em trăm tuổi 

 

Ngày em trăm tuổi anh ra  

ma không còn đợi một tà áo bay 

Những vờn những lƣợn trong ngày 

xƣa tàn cuộc rƣợu ta bày cuộc yêu 

Ngày em trăm tuổi rất nhiều 

anh trai thôi nói lời điêu với nàng 

Những tình lữ những tình tang  

bồng nhau vào cõi lỡ làng thiên thu 
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Ngày em trăm tuổi sa mù 

mƣa xanh nấm cỏ lu bù tội chung 

Những chiều những tối âm cung 

đàn ông lỗi nhịp anh hùng bụi khô 

Ngày em trăm tuổi ta hồ  

văn chƣơng chi sự ô hô tiêu tùng 

Những phƣờng những bọn à không 

ai còn khao khát ba vòng nữa đâu! 

Ngày em trăm tuổi qua cầu 

tre reo kệ gió giang đầu thổi khan 

Những ai đã lỡ điêu tàn 

tro bay về chốn hồng hoang đã đành  

 

Ngày em trăm tuổi thiệt tình 

nƣơng theo bóng ngã vong linh cõi nào 
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Ngoại 

 

Mình không nhớ ngoại của mình 

lại đi nhớ ngoại của tình nhân xƣa 

ngoại mình đã hóa gió mƣa 

từ khi hạt bụi còn chƣa nên hài 

Thôi thì chẳng ngoại của ai 

ngoại chung là của cả hai đứa mà 

ngày em tóc túm đuôi gà 

tóc anh nhƣ rễ tre già đem phơi 

Ngoại nhƣ tiên lão trên trời 

bát canh mƣớp đắng chùm tơi cá chuồn 

chúng mình nháy nhó nhau luôn 

núp sau lƣng ngoại lén hun chớp lòa 

Ngoại đi chẳng dám khóc òa 

ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng 

em tang trắng níu tay chồng 

phục tang cho ngoại trong lòng anh  thôi 

Ngoại em thành ngoại anh rồi 

không ai biết đƣợc ngoài đôi đứa mình 
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Học phụ đạo 

 

Học em  

đủ sáu học kỳ 

mà không  

biết đƣợc đề thi  

hƣớng nào 

Anh đi tìm 

sổ nam tào 

bị cha bắc đẩu cƣờng hào 

đuổi anh 

Anh về  

làm quạ đƣa tranh 

nghe mùi em nƣớng 

tỏi hành quá thơm 

Thế rồi  

chính khóa  

học thêm 

bỏ ngang  

anh chạy đi kèm  

mây bay 
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Nhân ngãi 

 

 

Ai rồi 

chẳng có nếp nhăn 

thời gian  

đâu biết lạ quen bạn thù 

 

Trẻ trung 

mắt biếc hồ thu 

thời gian tuổi tác 

sa mù, tất nhiên 

 

Buồn sao em  

rất không nên 

anh già 

nhƣng mấy đời em lại già 

 

Ngày tình nhân 

còn nhận hoa 

từ tay anh  

em chẳng già đƣợc đâu 

 



90 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

Nhiều khi 

 

Nhiều khi rất muốn du côn 

lỡ cầm phấn mấy mƣơi hơn sao đành 

Nhiều khi tính chửi tanh bành 

cái loài giun dế tung hoành chiếu văn 

 

Nhiều khi vầy cuộc lăn tăn 

trận nào cũng bị đá văng khỏi giƣờng 

Nhiều khi cũng vấn cũng vƣơng 

khi xẹp lép lúc triều cƣờng bơ vơ 

 

Nhiều khi hết muốn làm thơ 

muốn xƣng tội để vết nhơ lấm mình 

Nhiều khi quên phứt chữ tình 

duyên ra quán cóc lấy hình em coi 

Nhiều khi gặp mái mặn mòi 

cũng ham hun hít cũng đòi đoạn đau 

Nhiều khi ngán chuyện bể dâu 

nhớ em đắng họng nỗi rầu đi hoang 

 

Nhiều khi lắm cái buộc ràng 

gỡ chƣa hết lại bị quàng vào thêm 

Nhiều khi tâm sự với đêm 

mẹ cha con rệp vô mền quậy tung 
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Nhớ bồ  

 

Nhớ bồ mình hát nhớ mi 

Vợ mình lơi lỏng có khi phải lầm  

Tƣởng chồng nhớ lão tri âm 

Nào hay nhớ ả bao lần cù cƣa 

Nhớ bồ không khóc nhƣ mƣa 

Rƣng rƣng trách mẹ ngày xƣa lắc đầu  

Chừ ai còn phải nợ nhau 

Trăm năm... ớn lạnh cái màu thủy chung 

Nhớ bồ mình nhớ lung tung 

Môi thon ngực biếc tay chồng linh tinh 

Biết đâu bồ của vợ mình 

Đêm đêm y cũng đứng hình nhƣ ta 

Đàn ông khi đã sém già  

Nhớ bồ thƣờng trốn vào toa lết ngồi 
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Nhớ đừng có giặt 

 

Nhớ đừng có giặt nha anh 

mùi thƣơng không thể rụng lần thứ hai 

biết là tình ái tàn phai 

mùi thƣơng phƣơng viễn còn đòi hai ta 

Nhớ đừng có giặt anh nha 

của anh em cất đến già trong rƣơng 

mùi thƣơng em để cúng dƣờng 

chìm trong ký ức con đƣờng hồi sinh 

Nhớ đừng có giặt nha anh 

vò đau thêm trái tim mình từng khuya 

trong em mùi vẫn đầm đìa 

cầm lên ngan ngát mùi xƣa mặn nồng  

Nhớ đừng có giặt cố nhân. 

mùi thƣơng không thể mất lần thứ hai 

em không đàn áp tƣơng lai 

dù em vẫn quấn quít hoài chút hƣơng 

Nhớ đừng giặt nhé ngƣời thƣơng 

để mùi xƣa giấc mị thƣờng còn thơm 



93 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăn 

 

Em bây giờ  

chẳng có ai 

 

Còn anh  

có hạt lệ dài  

lăn theo 

 

Lăn hoài  

nên nỗi cô liêu 

 

Biến ra  

nghìn hạt  

mƣa chiều  

héo câm 
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Nhớ & quên 

 

 

Mau quên nhất  

là đàn bà 

 

Nhớ lâu nhất  

lại cũng là  

nữ nhi 

 

Họ quên béng  

những thứ gì 

 

Nhớ nhƣ điên  

những thứ chi  

 

hở trời? 
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Nhoáng 

 

Giao thừa nhoáng cái 

tàn canh 

Vợ mình nhoáng cái 

đã thành vợ ai 

 

Đế vƣơng  

nhoáng cái rớt đài 

Hoa khôi 

nhoáng cái  

chân dài nổi gân 

 

Lƣu manh nhoáng cái 

thành thần 

Còn ta 

nhoáng cái  

thành tân chí phèo 

 

Đời ngƣời nhoáng cái 

là tiêu 

Nhoáng nhoàng thơ  

để ít nhiều biết đau 
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Những ngƣời đẹp  

 

 

Những ngƣời đẹp đã ngủ mê 

đèn lu bóng hắt tóc thề nghỉ ngơi 

yêu nhƣ mồ mả di dời 

quách quan mục rã từng lời hôn quân 

 

Đừng mong ngƣời đẹp. Xin đừng 

da nhăn mỗi khớp trong lòng đều khô 

thà yêu không có mả mồ  

bụi thôi cần đếch chi đồ cúng hƣơng 

 

 

Một đời lên rẫy xuống nƣơng 

một đời phi hậu đế vƣơng cũng tàn 

một đời khâm liệm thời gian 

không màng chôn cất tro tàn nữa đâu 

 

 

Những ngƣời đẹp đã qua cầu 

ta còn ra bến giang đầu làm chi? 
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Bài đôi hồi  

 

Đôi hồi rầu rĩ nhớ điên 

cặp môi sát thủ thánh hiền đã xa 

đôi hồi buồn bực điêu toa 

chơi năm điếu thuốc đen mà không hay 

Đôi hồi cũng thấy cay cay 

khi em ngọt nhạt với bầy lục lâm 

đôi hồi cũng biết đã lầm 

đi yêu một giọt lâm thâm cuối trời 

Đôi hồi em cũng yêu tôi 

đôi hồi khuya khoắt đôi hồi nhá nhem 

đôi hồi tôi cũng yêu em  

đôi hồi tôi cũng nín im không lời 

Đôi hồi ném bút đi chơi 

uống say cho nó tơi bời ruột gan 

đôi hồi ngủ ngáy mê man 

trong mơ lại thấy gã gàn đƣợc yêu 

Đôi hồi cũng muốn nói liều 

một câu đừng để xế chiều nhé em 

đôi hồi nhớ đôi hồi quên 

đôi hồi nhớ đôi hồi quên đôi hồi 
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Biệt ly vui 

 

Biệt ly quỷ sứ mới vui 

chì trừ riêng có một ngƣời là… anh 

 

Từ rày khỏi phải dối quanh 

khỏi nhìn sau trƣớc mỗi lần lên xe 

khỏi xỏ lá khỏi ba que 

xóa dấu vết khỏi cần toe toét cƣời 

  

Trả bài đúng hạn kỳ rồi 

ung dung thơ thẩn đứng ngồi thẳng băng 

đôi khi cũng dám vùng vằng 

không cần mƣợn chút hơi men mở đài 

 

Biệt ly vui cả đời trai 

sao ta chẳng biết trƣớc vài mƣơi năm 

ham chi một chút ăn nằm 

thấy nàng nhƣ thấy dao găm tuốt trần! 
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Nửa  

 

Tăn măn một nửa hóa bùn 

nửa kia muối hạt mù sƣơng biên thùy 

nửa muốn về nửa muốn đi 

nửa ƣng rửa tội quy y một lần 

Nửa hào hoa nửa cù lần 

nửa thèm nhan sắc nửa gần thanh tu 

nửa thi sĩ nửa nhà thơ 

nửa mùa am miếu nửa thờ phụng nhau 

Nửa đời trƣớc đã ngu sâu 

độc cô cầu nửa đời sau cạn rồi 

Tay cùn còn ráng sức bƣơi 

họa may còn sót bên trời chút xanh 
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Ở đâu em cũng 

 

ở đâu em cũng đàn bà 

ở đâu anh cũng xƣng là đàn ông 

ở đâu em cũng có chồng  

ở đâu anh cũng đi trồng cây si 

ở đâu em cũng dậy thì 

ở đâu anh cũng yêu vì có em 

ở đâu em cũng rất hiền  

ở đâu anh cũng bị phiền gấp đôi 

tìm em anh biết đâu rồi 

dù em có chạy đƣờng trời trốn anh 
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Ôm em 
 

 

Ôm em nới lỏng vòng tay 

sợ mình ôm chặt có ngày mất em 

không nghe tiếng đập con tim 

khỏi lo dòng máu em tìm hƣớng đi 

 

Ôm em chớ dại nói gì 

môi khô ran để làm chi hở trời 

áp tình lên nhé môi tƣơi 

khỏi nghe em nói những lời linh thiêng 

 

Ôm em đừng sợ tật nguyền 

một sát na đủ bình yên một đời 

không sè sẹ nữa ai ơi 

ôm em cật lực dẫu rồi nguội tanh 

 

Ôm nàng khi tóc còn xanh 

vòng eo nàng có đợi mình già đâu 
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Phía biển vẫn còn ai 

 

Phía biển vẫn còn ai 

bãi khô mƣơi chiếc thúng chai úp buồn 

đâu con trích con chuồn 

đảo Hoàng Sa vẫn sa trƣờng từ khi… 

Phía biển phía biên thùy 

máu lính đảo nhuộm hùng y vẫn còn 

Trƣờng Sa nƣớc không ròng 

khúc hành ca thấm trong lòng trẻ trai 

Phía biển vẫn còn ai 

đăm đăm con mắt dân chài ngàn khơi 

dọa đi dọa đã đời 

những con rái biển vẫn ngồi chờm hơm 

Phía biển vẫn đón nờm 

vẫn nghe tiếng thét căm hờn triều đông 
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Phiền ca 

 

Một mình ngồi níu cô đơn 

tiếng ho xóa sổ cục đờm vãng lai 

giọt buồn chừ đã theo ai 

chỉ còn nỗi nhớ thù dai theo ngƣời 

 

Con em sao giống anh, lƣời 

cái gen biếng nhác tuyệt vời làm sao 

chúng mình quấn quít bấy bao 

chỉ quanh quẩn chuyện tầm phào rứa thôi 

 

Anh lƣu lãng mãi xứ ngƣời 

mần thơ phụng hiến nụ cƣời thế gian 

nói chung anh chỉ mê đàn 

bà mà nhan sắc làng nhàng biết yêu  

 

Quên rồi gái diễm rất kiều 

nói yêu nhƣ trẻ thả diều đứt dây 

lên rừng không dám bứt mây 

sợ bàn tay những ngón gầy xƣớc thêm 

Một mình chóc ngóc mút kem 

nhƣ ngày con nít thòm thèm mút tay 

phải chi còn trẻ đi cày 

cho bao phiền não đắng cay tiêu tùng 
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Quấn  

 

Thắp đèn yêu 

quấn váy  

em  

 

Tắt đèn 

lại quấn 

yêu thêm  

một lần 

 

Đốt đèn 

quấn riết yêu nhân 

 

Đèn tàn  

lại quấn mộ phần 

yêu nƣơng 
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Quên ƣ, không thể thƣa nàng 

 

Thèm nghe một tiếng heo may  

nghe run run dấu vân tay dịu dàng 

quên ƣ, không thể thƣa nàng 

ta còn nghiêng ngóng lầu vàng cõi xƣa 

Thèm nghe một tiếng ru mƣa 

giọt reo tí tách giọt đùa chứa chan 

giọt cô đơn giọt bẽ bàng 

giọt nghìn năm giọt bàng hoàng hôm qua 

Thèm nghe một tiếng tỳ bà 

thấm vào từng chữ thơ ta khẽ khàng 

quên ƣ, không thể thƣa nàng 

từ ngây thơ đã khan khan giọng tình 

Thèm nghe kệ thèm nghe kinh 

vì ta chìm đắm vô minh kiếp nàn 

quên ƣ, không thể thƣa nàng 

ta yêu nhan sắc sang ngang thôi mà! 
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Độc thoại chữ 

 

 

Rằng ta giống hệt các ngƣơi 

biết điếm bút biết mua cƣời chê bai 

biết mê gái biết phá thai 

biết quăng thân thế ra ngoài tử sinh 

 

Khi ngu ngốc lúc thông minh 

cũng khi lụy cái hƣ danh chết bằm 

các ngƣơi chết có mộ nằm 

còn ta lạc lối lạc long lạc loài 

 

Chữ buộc ràng chẳng nguôi ngoai 

chữ dâng sông núi cho loài sài lang 

chữ phá xóm chữ phá làng 

chữ đày đọa những lầm than kiếp ngƣời  

 

Rằng ta giống hệt các ngƣơi 

một li sai cả triệu ngƣời mù tăm 
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Hai câu khuya  

 

Khuya nghe múa réo tiếng đờn 

bà không còn biết giận hờn nữa đâu 

 

Khuya âm ỉ bụng qua cầu 

tiêu tƣơng còn một dòng sâu lặng lờ 

Khuya còn gõ phím lên thơ 

ngây ngô đem chữ đi thờ phƣợng riêng 

Khuya không nhất thiết phải thiền 

định tâm nằm nói huyên thiên không lời 

Khuya rồi còn một chút vui 

vầy thêm một cuộc bời bời yêu đƣơng 

Khuya mình riêng rớt mù sƣơng 

rơi trên ngõ vắng em thƣờng hít ha 

Khuya nghe tiếng thở đàn bà 

con khôn nín khóc thƣơng cha lở bồi 

Khuya từ sáng tới khuya rồi 

ra ràng buộc mỗi mình tôi buộc ràng 
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Romantic  

chỉ bằng lời rồi buông 

 

Van em bớt bớt sexy 

là anh tham nhũng body slim 

trời cho của nổi của chìm 

mà anh sai quá thích phim một mình 

 

Độc tài bản tánh đàn ông 

trái tim giật thót mỗi lần thấy ai 

ve khuê các vãn trang đài 

em thì ngúng nguẩy vờ nai giết ngƣời 

 

Mà thời gian chẳng chịu lùi 

vô tình sợi tóc bạc chui ra ngoài 

bây giờ mấy gã điển trai 

giả đui giả điếc tắt đài qua truông 

 

Van em anh biết em buồn 

sƣơng khuya sóng yếu sợ luôn mất hình 

biết em rất đỗi chung tình 

nên anh thảng thốt buộc mình lặng yên 

 

Trận tình diễn biến đa nguyên 

từ xƣa biết mấy thuyền quyên rụng rời 

van em lần cuối em ơi 

romantic chỉ bằng lời rồi buông 

 

 



109 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

 

 

 

Rủ em  

cùng diễn 

 

Diễn đi diễn nhập vai đi 

diễn đi có mất mát gì đâu em 

diễn đi khán giả đang thèm 

khát nghe ta diễn nỗi niềm chơi vơi 

Anh xƣa diễn đã quen rồi 

yêu anh anh diễn ra lời yêu em 

ái tình rất kén ngƣời xem 

diễn cho tục hóa thành tiên yêu vì 

Diễn đi em cứ diễn đi 

diễn sum họp diễn chia ly diễn tuồng 

anh còn phải diễn sâu hơn 

mới mong tìm đƣợc mĩ nhơn đoái hoài 

Diễn quá khứ diễn tƣơng lai 

diễn thi sĩ diễn kép hài diễn viên 

nè em anh diễn cùng em 

diễn cho thiên hạ đi tìm vé mua 
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Rƣợu ca  

 

Đã liều  

uống rƣợu tất niên 

sợ chi  

mồng một  

mà kiêng rƣợu nào 

Không về quê  

nhấm  

hồng đào 

ngồi đây vun quén 

chút ngào ngạt thƣơng 

Con ngƣời 

khi quá tha hƣơng 

bụi môn cũng nhớ 

cái chuồng cũng mơ 

Lòng mong  

tàn một cuộc cờ  

cầm tay em 

đọc câu thơ khật khùng 

Rƣợu à 

uống chớ sao không 

ngu chi có rƣợu 

để lòng quạnh hiu 
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 Đợi- Lê Minh Phong 
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Song hành 

 

Anh yêu tỉnh rụi 

nên em 

phải yêu tận tụy 

để còn gần nhau 

 

Chẳng màng 

yêu trƣớc yêu sau 

cuối sông  

và khúc sông đầu 

bơ vơ 

 

Những lời ma mị 

đê mê 

chẳng qua  

là loại thuốc tê 

nhất thời 

 

Anh yêu tỉnh rụi 

cuối đời 

Em yêu tận tụy 

tự thời hoa niên 
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Sự đàn ông 

 

Đàn ông khi lỡ sa chân 

đến khi về với mộ phần còn đau 

Sét không đánh trúng ngang đầu 

đánh vào tim nóng cả bầu máu đang 

chảy về dòng thủy lƣu nàng 

Đàn ông khi đã quy hàng 

bàn chân càng bó chặt càng u minh 

nhiều khi mình rất thƣơng mình 

loay hoay mãn cuộc siêu sinh kiếp nào! 

Đàn ông bắc đẩu nam tào 

bao nhiêu là cái tào lao buộc ràng 

buộc đời vào tấm eo thon 

yêu đƣơng khi có thể còn yêu thƣơng 

Đàn ông thâm hậu quá chừng 

thâm sâu nhƣ cái túi quần jean em 

thấy trong mảng rách nỗi thèm 

tay nào mắt cũng lim dim đụng hàng 

Đàn ông quỳ dƣới váy nàng 

ta đàn chi lại ngó khan ra đƣờng 

ngó và quán tƣởng thê lƣơng 
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Tài nữ 
 

 

Ai cũng nghĩ mình đƣợc yêu 

ai cũng nghĩ nàng mới trìu mến ta 

khi yêu thú cũng mù lòa 

huống hồ chi bọn chúng ta: Con ngƣời 

 

Gặp nhau nàng mím chi cƣời 

anh nào cũng tƣởng tƣợng lời ái ân 

trái tim tán loạn xà bần 

từ mai tới sáng lâng lâng phiêu bồng 

 

Khi nàng quấn riết bên chồng 

anh còn nhƣ mớ bòng bong rối bời 

nàng chìm trong giấc mê tơi 

bạn còn ngơ ngẩn bên trời liếm môi 

 

Những nƣờng tài nữ của tôi 

hãy ban bố rẻ những lời yêu đƣơng 

ít ra xiu xíu mùi hƣơng 

cũng hâm nóng cuộc yêu thƣơng kiếp ngƣời 

 

Gái mình tài sắc ít thôi 

mà phƣờng mê lú đứng ngồi chật mâm 
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Tản mạn Giáng Sinh 

Tôi tin Phật vẫn Noel 

Chúa cũng chẳng thể nào quên Niết Bàn 

 

Chúa và Phật hai nẻo đàng 

nhƣng về miên viễn chỉ còn một thôi 

Cao xanh có Đức Chúa Trời 

và ngài Tiếp Dẫn loài ngƣời siêu sinh 

 

Trƣớc thiêng liêng đấng thần linh 

thì ai cũng sợ tội mình thâm sâu 
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Tan tành đời đá 

 

Rồi ta cạn hết đời hƣ 

em thành cô phụ anh tu không chùa 

mây vàng mãi chẳng thành mƣa 

làn sƣơng vẫn khát ôm vừa vòng tay 

Cánh còn đâu nữa hạc bay 

lầu trơ bóng xế xứ đầy bụi xe 

nhớ em la lết vỉa hè 

tiếng em ngày chat còn nghe rúi lòng 

Tan tành đời đá xe không 

chắc chi mai mốt ta còn thấy nhau 

lòng nhƣ đá mới không đau 

lòng anh cứng đến héo xàu thảm thƣơng 

Anh hoài vấn vít mù sƣơng 

chiều ra đứng giữa phi trƣờng loay hoay 

lối về đông lối về tây 

cầm hoài chiếc vé máy bay thẫn thờ 

 

 



117 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

 

 

 

Tặng một nhà thơ bác sĩ 

 

Tôi thề bác sĩ phụ khoa 

làm thơ thƣờng có bóng tà huy theo 

bệnh nhân phần lớn nhà nghèo 

làm thơ khám bệnh ít điều tiếng chi 

Đừng đùa những đấng nam nhi 

bàn tay bác sĩ nhu mì khám trong 

câu thơ ủ kín nỗi lòng 

tan ca thi ảnh đầy trong bƣớc về 

Không cần phẫu thuật gây tê 

bài thơ nghe biết lời thề nơi mô 

em không hoang phí cơ đồ 

lƣơng y cùng với nhà thơ rất tình 

Mƣời năm vất vả học hành 

không bằng thi sĩ vang danh một chiều 

những ngƣời bác sĩ tôi yêu 

siêng làm thơ sẽ ít nhiều biết thƣơng… 
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Thắp lửa 

 

Biết kiều tài sắc hơn vân 

mà sao ta máu cù lần nở nang 

ngƣời cà chớn thích đoan trang  

ngƣời nghiêm túc lại thích nàng hoa ghen 

Hay vì kiều quá bon chen 

hám danh để nhục với thằng hồ quan 

ta mê mết cả hai nàng 

nhƣng hèn nên bái hoạn lang làm thầy 

Lạc loài lêu lổng lắt lay 

nhớ vân ta ngóng chùm mây sững sờ 

cuối đời kiều rất bơ vơ 

thƣơng kiều ta vẫn đứng chờ vân thôi 

Ô hay vật đổi sao dời 

vân không yêu kẻ trời ơi nữa mà !  

xƣa rồi chuyện cõi ngƣời ta 

ngƣời yêu kiều đã thành ma hết rồi  

Yêu vân ta một mình thôi 

kệ ta thắp lửa gửi ngƣời đoan trang 
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Thèm  

 

 

Thèm ăn chả thèm ăn nem 

Thèm sƣơng phụ mới ra khem thèm tiền 

Thèm thuồng là chuyện dĩ nhiên 

Câu ca là Phật là Tiên quấy rầy 

Cũng khi thèm quíu hăng say 

Thèm nhƣ con gái tới ngày rụng kinh 

Sao ta lại cứ thèm mình 

Xanh ranh vào những nổi nênh sự đời 

Vợ còn nghĩ lão dở hơi 

Thèm chi cái thứ mà ngƣời ta de 

Không thèm nhà bự siêu xe  

Lại thèm xía chuyện vỉa hè lọ lem 

Trời sinh cái miệng biết thèm 

Nhƣng trời không dặn kiêng khem thứ gì! 
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Thi sĩ và chuyện lên giƣờng 

 

 

Có thi sĩ mƣợn chuyện văn  

chƣơng là cái cớ lên giƣờng mà thôi 

Bao nhiêu tỉa tót trổ trời 

ơi nhăm nhe cái sự đời chƣa bƣa 

 

Anh thề đi đừng búa xua 

đuổi theo hƣ hỏng đổ thừa văn chƣơng 

Anh không thƣờng mộng lên giƣờng 

với em thơ sẽ phi thƣờng nhân gian 

 

Sao em cam phận em còn 

trinh nguyên mà để phấn son lẻ bầy 

Chờ nhau mà nƣớc mắt đầy 

trên giƣờng thi sĩ ngất ngây mặc dù… 
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Bạn mình 

 

 

Buồn chi cái vụ liệt dƣơng 

một phần trăm của liệt giƣờng ấy thôi 

liệt dƣơng thiệt có bùi ngùi 

nhƣng mà chỉ việc ngủ vùi là quên 

 

Liệt gƣờng buồn khổ kinh niên 

bón cơm sún nƣớc nỗi phiền muộn sâu 

lạy trời cái chết đi mau 

trối trăng đƣợc một vài câu cũng mừng 

 

Đừng buồn bã nói lung tung 

mấy em nghe tắt lửa lòng hết sao 

làm thơ soạn nhạc karao… 

liệt ƣ, kệ mẹ, lào khào cho vui 

 

Đừng quan trọng hóa đi nào 

ít ra ngày trẻ đã vào cố cung 
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Đừng trách Mị Châu 

 

 

nghe đôi mèo mƣớp giao hoan 

tiếng rên có khác chi nàng mị châu  

tội tày trời lão lắm râu 

bứt lông ngỗng rắc đàng sau ngõ nhà 

 

 

Sát na hƣơng 
 

nàng làm chuyện ấy với tôi 

lần đầu, một sát na thôi, góc trƣờng 

lạ lùng, cái sát na hƣơng 

vẫn còn quấn quýt mù sƣơng tới chừ! 
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Nhớ một nàng 

kỹ nữ tiền bối 

 

 

Tôi không cần biết em là 

yêu hay quái, ngƣời hay ma, nữ thần 

dù em đệ nhất phu nhân 

hay em là gái bán thân chẳng màng 

 

Miễn là em cứu giang san 

hùng binh trăm vạn không bằng eo mông 

nếu nhƣ em có lấy chồng 

cao tay một vị vƣơng công là cùng 

 

Cơ đồ sắp đổ xuống sông 

mả mồ bại tƣớng chớ hòng ngủ ngon 

má hồng vá lại càn khôn 

mai sau em mất khói hƣơng phụng thờ 

 

Trƣợng phu mà sống u mê 

suốt đời chúi mũi xổ nghề lƣu manh 

rất thua con đĩ thập thành 

rất thua con đĩ trâm anh dãi dầu 

 

Chúng mình hậu bối  đời sau 
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Thơ tình viết muộn 

 

Bị tình yêu đá đã nhiều 

Kể từ khi mới biết yêu lần đầu 

Hai mình tay nắm trong tay 

Nụ hôn có vị cay cay của buồn 

Thế rồi nƣớc chảy lá môn 

Ả lên xe gã vẫn còn nghĩ thơ 

Teo cơ từ bấy tới giờ 

Thơ tình vứt cả xuống bờ sông quê 

Thơ không hề có trăng thề 

Ôm lƣng thon chẳng xi nhê chút nào 

Vợ yên tâm chẳng thiết rào 

Nhà thơ mà chẳng khi nào tìm yêu 

Thơ nhƣ ma quỷ nặng liều 

Đọc vài câu tƣởng đã vèo cõi âm  

Bây giờ về lại bến sông 

Hằng lâu con sóng vẫn cầm trên tay 
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Thử bàn luận 

về lòng chung thủy 

 

 

Gái già mà vẫn còn trinh  

từ khờ đến dại chớ tình chung chi 

họ đang ôm vợ ngủ khì 

sao em lại cứ sầu bi nghẹn ngào! 

Thủy chung hai chữ tầm phào 

giết đi hạnh phúc biết bao kiếp ngƣời 

lí ra đời ngập hoa tƣơi 

chữ kia đã dập đã vùi ngày xuân 

 

Thủy chung là mớ bùng nhùng 

là dây thắt cổ tận cùng lứa đôi 

là chung chaỵ là thủy ngồi 

là chờ đợi đến nguội thời trăng hoa 

 

Tôi kêu gọi giới đàn bà 

đừng chung thủy tới để già còn trinh  

sẽ mang lỗi với thiên đình 

lỗi bao hột bụi chúng sinh đang chờ 

Tự hào chung thủy bây giờ 

chỉ còn là mốt nhà thơ rẻ tiền 
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Tặng bạn xuất gia 

 

Về già yếu cái nọ kia 

bạn ta tự giác lên chùa thanh tu 

thời trai trẻ quá lu bù 

cuối đời buông tục thành sƣ cửa thiền 

Phải mà, buông tục thành tiên 

hèn chi ngày ấy bạn ghiền ăn chơi 

bây giờ khỏi tiếc của đời 

tụng kinh siêu độ một thời kinh Di… 

Yêu đƣơng của tuổi dậy thì 

ôi chao thiệt rất mê ly cuống cuồng 

buông rồi bắt bắt rồi buông 

mê man trong cõi buông tuồng mê man 

Cạo đầu bạn bận áo tràng 

tóc tƣơi còn rựng rựng làn nhú xanh 

chắp tay vái kẻ tu hành 

thoáng trong tiếng kệ lời kinh tiếng nàng  

Biết rồi tình ái dây oan 

sao ngày cội phúc không màng thanh tu 

tung hê rồi mới lên chùa 

còn hơn rốt cuộc vẫn chƣa quay đầu  

Bây giờ bạn tịnh đẩu đâu 

hình dung cực lạc trong màu khói hƣơng! 
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Thơ tình viết lúc  

 

Thơ tình viết lúc không yêu 

nhạt nhƣ nƣớc ốc đã thiu mấy tuần 

Thơ tình viết lúc không ƣng 

khô nhƣ cơm sắn muối vừng lộn tro 

Thơ tình viết lúc mất bò 

nghe mùi nƣớc dãi phì phò nỗi đau 

Thơ tình viết lúc ghê nhau 

thì câu thơ cũng ra cầu sẩy chân 

Thơ tình viết lúc bị lầm 

vẫn không quăng cái ngôn âm xuống mồ 

Thơ tình viết lúc ngu ngơ 

vẫn làm tƣơi trái tim khô giấc hàn 

Em không thủ trái tim vàng 

thơ tình viết lúc tim nàng đói meo 
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Chỗ dựa đàn ông 

 

Sanh ta  

từ nhụy khai hoa 

 

Nuôi ta  

mắm muối dƣa cà  

mĩ nhân 

 

Sống  

ta nƣơng tựa  

hồng quần 

 

Chết 

ta gần gũi  

mộ phần  

lão nƣơng 
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Cơn ho trở lại 

 

Đọc thơ nàng bỗng nhiên ho 

cơn dài cùng nỗi buồn xo lại dày 

ôm nàng hôm ấy chiều nay 

bàn tay tranh với heo may luồn vào 

Vẫn còn cái bụng nao nao 

hình nhƣ nàng biếc mắt vào thinh không 

lại ƣng nàng chớ lấy chồng  

để ta ích kỷ bế bồng tí thôi 

Nhớ thƣơng hoang phế núi đồi 

ngọt sao là ngọt tự đôi môi nàng 

đọc thơ nàng bỗng ho khan 

cơn mau cơn chậm cơn bàng hoàng cơn 

Thơ chàng trần trụi bông lơn 

thơ nàng mặc áo cổ cồn từ xƣa 

cơn ho cùng với cơn mƣa 

chiều nay cùng lúc chạy ùa vào tim 

Cơn ho ràn rụa ngày đêm 

trở đi trở lại vì em đó mà 
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Thú lỗi 

 

anh không hoành tráng nhƣ xƣa 

vân vê bếp núc cứ thừa thãi ra 

lỗi anh anh biết tội mà 

xin em phá chấp thứ tha lỗi trời 

anh bây chừ hết chơi vơi 

chỉ ham hóng hót những lời tỉ tê 

đừng quan trọng hóa vấn đề 

phải đâu chỉ có đê mê mới tình 

trẻ già một kiếp sinh linh 

cuộc vui bất tận đời mình cũng xiêu 

còn tâm sự đƣợc còn phiêu 

không tâm sự đƣợc  cũng liều mạng thơ  
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Tim sao chịu thấu mà 

 gào thét yêu 

 

đã gần gụi một bàn tay 

tìm chi cho mỏi vàng bay cuối rồi 

về nhà mở nắp vung thôi 

hạt cơm bới buổi thiếu thời rất ngon  

ăn làm gì ngó đã hơn 

khỏi lo mắc nghẹn nỗi hờn bại binh 

uống làm gì để rối tinh 

mặc cho thiên hạ nó tình nhân nhau 

thơ yêu đọc rất nhức đầu 

nàng yêu ai cứ tƣởng đâu yêu mình 

đừng bao giờ hỏi linh tinh 

yêu là bắt bóng bỏ hình, hiểu chƣa! 

quấn ôm riết chặt lúc trƣa 

xế thôi đã thấy nhƣ chƣa thấm gì 

mƣời em nhƣ chục chi chi 

mình không cảnh giác họ đi guốc vào 

guốc còn là loại gót cao 

tim sao chịu thấu mà gào thét yêu 
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Tội chi 

chết đứng chết ngồi vì yêu 

 

Làm gì lấy cỏ tƣơng tƣ 

(ngƣời xƣa bịa để bây chừ mình đau) 

đốt lên tán bột rắc vào 

cửa phòng khuê nữ đêm nào không trăng 

 

Làm gì có sợi xích thằng 

mình tƣởng thiệt cứ mon men lên ngàn 

chỉ là cỏ dại rừng hoang 

ông tơ bà nguyệt đặt đàng phỉnh ta 

 

Làm gì có thủ cung sa 

để phân con gái đàn bà chính chuyên 

đi tìm chấm đỏ vô duyên 

tay em nào cũng trằng tuyền phau phau 

 

Làm gì chức nữ chàng ngâu 

đốt lò hƣơng cuối chân cầu nửa đêm 

một mình quỳ với lim dim 

cầu xin thánh mẫu bắt tim nàng hồng 

 

Làm gì nƣớc nhƣợc non bồng 

mà ta lặn lội nâu sòng thanh tu 

cái thời mê lú thiên thƣ 

vẫn còn sao cứ ngồi thừ nhớ ai 

 

Làm gì thắm lại tàn phai 
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Ngụ ngôn 

con đà điểu 

 

con đà điểu rất tinh khôn 

chui đầu vào cát để còn tồn sinh 

nó quên sƣớng đƣợc phần mình 

còn thân thuộc biết điêu linh cõi nào 

con đà điểu rất mƣu cao 

mặc cho chim chích chào mào tanh banh 

một mai ổ lót ngon lành 

chân cao đà điểu xí phần công cao 

rủi nhƣ tan nát phong trào 

đầu chui dƣới cát ai đào bới đâu 

khôn lanh không mất công hầu 

mặc ai lội trƣớc đi sau tháo giày 

cần gì phải cất cánh bay 

gặp cuồng phong sẽ nát thây, điên à! 

một đời rúc hƣởng hƣơng hoa 

tựu trung khôn lỏi một đà điểu thôi 

muốn làm đà điểu nhƣng tôi 

lỡ làm con cóc bên trời nghiến răng 
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Bó chữ 
 

 

Váy em  

bó chữ  

phong phanh 

 

Những đƣờng cong  

rất đành hanh  

đàn bà 

 

Váy nàng  

bó chữ  

chua ngoa 

 

Những đƣờng cong  

rất đàn bà 

đành hanh   
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Tƣởng tƣợng 

 ngày về  

 

1 

 

Anh về sẽ nối lông mi 

và tô thêm nét tình si lông mày 

Anh về ấp lửa bàn tay 

em tài hoa nữ sẽ bày anh yêu 

Em cho anh một con diều 

anh không thả cũng tiêu diêu phƣơng ngƣời 

Anh cho em một gã lƣời 

rƣơng hành lý xếp chật lời yêu ngôn 

Anh còn nặng nợ áo cơm 

gió tây chƣa ngớt gió nờm đã sang 
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2 

Bƣớc chân về tới phi trƣờng 

chỉ còn hạt bụi quê hƣơng đón mình 

Mây bay rồi nƣớc lặng thinh 

sân ga đâu phải trƣờng đình mà đau 

Chích choè hót ở mai sau 

còn tơ tƣởng tới cái màu quan san 

Tối hù hết chuyến đò sang 

mà cầu chƣa kịp bắt ngang sông dài 

Sao còn cứ đứng dằng dai 

trong sân vắng chẳng còn ai mới lìa 
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Thức đi 

  

 

thƣ́c đi 

thƣ́c mớ nƣ̃a đi 

trong mơ ta nói câu gì  

rƣ́a em 

 

thƣ́c đi 

mây đa ̃buông rèm 

mƣa tuôn  

lũ đã mấp mem  

tuổi rồi 

 

thƣ́c đi 

đâu biết chƣ̀ng nguôi 

nghe mƣa rớt haṭ  

thấm vùi  

giọt reo 

 

thƣ́c đi 

đƣ̀ng đơị tới chiều 

lá thu rụng tận 

tiêu điều hai ta 
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Tiễn em  

về lại với chồng  

 

 

Tiễn em về lại với chồng 

rất đau vì cái đèo bòng rách tƣa 

nhớ lời mẹ dặn năm xƣa 

yêu ai cũng tốt nhƣng chừa phu thê 

 

Thà em cầm cái li… về 

dù còn hột nút cũng thề yêu em 

vợ ngƣời không thể không nên 

chúng mình đau để bốn bên thái bình 

 

Tiễn em về biết nhẫn tâm 

thấy em run rẩy tay cầm vô lăng 

quay đầu anh nghiến hàm răng 

sợ em thấy nƣớc mắt hoen má mình 

 

 

Vui khi nhìn cốc tuyệt tình 

em khoe tấm ảnh đủ hình chồng con! 
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Chạm phớt hoa tay 

 

 

 

Tiễn ngƣời chạm phớt hoa tay 

câu li biệt ngón thon gầy khẽ buông  

không ham chi khúc đoạn trƣờng 

đời anh đã đủ thê lƣơng lắm rồi 

 

Đƣa ngƣời nhƣ trẻ đƣa nôi 

u ơ hát chẳng ra lời nghĩa chi 

đời ai không có chia li 

không rơi nƣớc mắt mỗi khi bƣớc về 

 

Tiễn ngƣời về phía bên tê 

tiễn mình về với bộn bề trống hoang 

hoa tay chạm phớt còn ran 

bàn tay nắm lại giữ nàng chút thôi 

 

Khi nào tình đổ mồ hôi 

mở bàn tay chạm lại lời yêu em 
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Tiếng gọi 

 

Gọi ngƣời tiếng gọi điếc câm 

gọi mình tiếng gọi âm âm giữa lời 

hình nhƣ em có gọi tôi 

tôi nghe nhói phía chân trời mù sƣơng 

Tôi đem tiền kiếp cúng dƣờng 

nghe từ vô thủy màu hƣơng nhạt nhòa 

gọi ngƣời tắc nghẽn âm ba 

gọi mình eo óc tiếng gà tàn canh 

Nhuộm hoài tóc chẳng còn xanh 

sợi nheo nhóc sợi đa tình ngẩn ngơ 

con tim đá hậu bất ngờ 

chỉ mong kịp lấy bài thơ đỡ đòn 

Gọi ngƣời tiếng gọi héo hon  

gọi mình tiếng gọi âm hồn bủa vây 

hình nhƣ đêm có gọi ngày 

sáng mau lên để tôi bày cuộc riêng 
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Tìm vong 

 

trèo cao tìm 

chẳng thấu vong 

rớt sâu 

đụng 

giấc mơ cong 

đàn bà 

tìm vong 

vong 

đi tìm ta 

buồn con cu 

gáy 

qua loa đã nhàu 

tìm vong 

ôm cứng lƣng trâu 

biết bao sợi tóc 

nhuộm 

màu tang thƣơng 

tìm vong 

cho đến xanh xƣơng 

ba hồn bảy vía 

hết đƣờng hỡi ôi! 

tìm vong 

đến cuối vong rồi 

bến ghe con nƣớc bãi bồi 

trơ trơ 
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Tình thất 

 

Xa nàng tôi biệt ly tôi 

Cắt cơn nhớ sững cặp đùi trắng phau 

Áo quần tôi mặc hơi nhàu 

Tình em tôi nhét nơi đâu cũng lòi 

 

 

nghe thơ 
 

hắn đè em xuống  

đọc thơ 

bàn tay thi sĩ  

múa rờ 

chon von 

không nghe em sợ 

hắn buồn 

nghe vài câu 

muốn cởi truồng 

lội sông 
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Tình yêu thời face book 

 

M làm bộ nói yêu n 

rồi ôm hông gã tình nhân ngủ vùi 

rứa mà n đứng n ngồi 

không yên cứ ngỡ là đời lên hƣơng 

M làm bộ nói yêu thƣơng 

mà con tim giống nhƣ đƣờng freeway 

rứa mà n uống cho say 

làm thơ nhƣ bợm khoe ngày khoe đêm 

M làm bộ nói không thèm 

mà vô tài khoản xem đèm đẹp chƣa 

rứa mà n cứ gió mƣa 

cầm thƣ m đọc đến hai mấy lần 

M làm bộ nói không cần 

rồi ra tòa án coi gần tới đâu 

rứa mà n lại đi cầu 

ơn trên phù hộ bạc đầu răng long 

Làm sao biết kẻ hai lòng 

n vui nhƣ pháo nổ trong tiệc tùng 

thời a còng (@) chữ thủy chung 

còn nghe mấy gã điên khùng làm thơ 
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Tôi đi, tôi về 

 

 

Tôi đi họ đổi thành tên 

tôi về ăn lá rau dền vẫn ngon 

tôi đi xe, dép ít mòn 

tôi về cái lớp da non phản thùng 

Tôi đi từ tạ ngủ mùng 

tôi về muỗi vẫn tình chung truy tầm 

tôi đi bùn hết níu chân 

tôi về xế hạ cởi trần tắm mƣa 

Tôi đi ra chỗ cây dừa 

khắc con tim với câu thơ khật khùng 

tôi đi râu tóc rối tung 

tôi về bộ dạng yên hùng xuống trai 

Tôi đi nhƣ bất kỳ ai 

Tôi về chẳng giống ai ngoài giống tôi 
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Tôi về Đà Nẵng 

 

Tôi về Đà Nẵng thăm tôi 

tìm ngây thơ cũ tìm hồi hộp xƣa 

Tôi về Đà Nẵng nghe mƣa 

Nắng nhƣ lửa đốt ngày chƣa xuống đò 

 

Bạn bè có đứa hay ho 

Đứa khô nhƣ tép buồn xo hát xàm 

Đứa bắt tay ngó lạnh òm 

Đứa làm thơ phải diễn tuồng ruồi bu 

 

Tôi về tìm bến Đò Xu 

Sân bay Nƣớc Mặn kín phu quán tàu 

Bạn văn trợn mắt lắc đầu 

Kẻ nhăn, ngƣời nín kẻ cau ngƣời buồn 

 

Tôi về Đà Nẵng đẹp hơn 

Gái Đà Nẵng có chập chờn đẩy đƣa 

Mà sao tôi thấy nhƣ vừa 

Có ai cắt một lát cƣa ngang chiều 

 

Tôi về múa máy đôi chiêu 

Câu thơ rơi giữa bọt bèo nhiễu nhƣơng 

Giá xƣa không dám leo tƣờng 

Bây giờ chƣa bƣớc lên giƣờng đã teo 
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Trick or treat 

 

đêm nay ma thật sẽ về 

những con ma giả khó bề tồn sinh 

sao còn đốt đuổi hồn linh 

hãy mau dập tắt lửa mình đang thiêu 

hồn về tìm chút thƣơng yêu 

âm dƣơng từ hải thúy kiều gặp nhau 

sợ gì ma quỷ kiến sầu 

mà ngƣời trốn nấp đàng sau vẽ vời 

đừng thôi cái thói đánh lừa 

để hồn linh lạc ngàn xƣa vẫn buồn 

đêm này hội ngộ âm dƣơng 

cần chi mặt nạ ngày thƣờng đã đeo 

Hallowen  
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Trò chuyện 

với bàn tay 

 

Bàn tay rất nhớ bàn tay 

Mẹ kho cá mặn mùi cay thấm nồng 

Bàn tay nhớ ngón tay thon 

Ngón vô danh quấy phá bàn tay tơ 

Bàn tay rù nhớ tay rờ 

Ngày li loạn ấy cuộc cờ mất xe 

Bàn tay ni nhớ tay tê 

Mà sao quên thiệt câu thề thốt chui 

Bàn tay cầm lộn tay rồi  

Mà sao còn nhớ cái thời nên quên 

Bàn tay xoa trật vai mềm  

Nhớ nhƣ in vụ đống rơm giữa đồng  

Bàn tay nắm của đàn ông 

Mà sao nắm lại nhƣ không nắm gì 

Bàn tay co lại ù lì 

Là thôi là hết là ly tán rồi 

Bàn tay em của anh ơi 

Bàn tay anh của một đời em đeo 
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Dù anh xúng xính 

 

 

 

Dù anh xúng xính gia đình 

mê em cũng dám xâm mình nói yêu 

nói to náo động ráng chiều 

giữa mông quạnh níu con diều đƣơng bay 

 

Dù anh ít ỏi khi say 

mê em cũng dám tỏ bày sạch trơn 

rủi tòa án gọi bị đơn 

anh xin nhận hết dỗi hờn thay em 

 

Dù anh chừ đã nhá nhem 

mê em cũng ráng chống rèm vẫy tay 

trong đơn anh sẽ trình bày 

vì sao thi sĩ thƣờng hay đa tình 

 

Dù anh xúng xính gia đình 
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Khi em 

 

Khi em  

thả váy chia li 

 

Bài thơ từ ấy 

tức thì  

điêu ngoa 

 

Khi em 

vén váy lên  

là… 

 

Bài thơ 

em viết cho ta  

chết rồi! 
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Tự ngôn tình 

 

Những nàng từng nói yêu ta 

một mình em thẳng băng là anh sai 

Và em phân tích rạch ròi  

anh nhầm câu ấy anh sai ý này 

Yêu em vì tính thẳng ngay 

chứ đâu phải cặp lông mày liêu trai 

Yêu em vì cái đa tài  

chứ đâu chỉ dáng trang đài sắc hƣơng 

Một đời trôi giạt mù phƣơng 

anh lăn lóc chốn bụi sƣơng quá nhiều 

Bây chừ mƣa hắt gió hiu 

hú mây khuya hí mây chiều làm vui 
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Tƣởng 

 

 

Khuya tàn  

sực nhớ  

một bên 

 

Quờ tay 

đụng  

cái mền trên  

ngực mình 

 

Hốt nhiên  

lại 

muốn 

ngoại tình  

 

Với manh chiếu  

rách 

đắp mình  

ngày xƣa 
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Một ngày  

một năm & một đời  
 

 

Một ngày không có đàn ông 

bao nhiêu nhan sắc sẽ không rầy rà 

Một ngày không có đàn bà 

bao nhiêu trai tráng hít hà ngó mông... 

 

Một năm vắng bóng đàn ông 

bao nhiêu nƣơng khỏi mắc công quét nhà 

Một năm vắng bóng đàn bà 

bao nhiêu chàng khỏi la cà đổi tông 

 

Một đời xa lánh đàn ông 

bao nhiêu hoang phế trống không bến phà 

Một đời xa lánh đàn bà 

bao nhiêu tu sĩ thăng hoa miếu đền 

 

Không mà lại có cho nên 

cần chi mua sắm mùng mền cho ai 
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Uống rƣợu  

qua điện thoại 

 

Nửa khuya gọi mƣơi cuộc xa 

Có hơi hoang đấy nhƣng mà… nhớ nhau 

Bỗng dƣng tận đẩu tận đâu 

Lại cùng ấm giọng với nhau một lần 

Tai nghe mƣờng tƣợng cố nhân 

Trọng âm Hà Nội bần thần Quảng Nam 

Uống đi, đừng có phá ngang 

Ta mong nhớ tiếng Nha Trang từng giờ 

Ngại gì cứ rót ra... thơ 

Vợ ta, ta biết họ vờ ngủ quên 

Uống đi rồi tớ rót thêm 

Mấy câu vừa lẩy từ trên chợ tình 

Buồn xƣa ông Nảng, ông Ninh 

Nhớ nhau đầu đình chỉ biết lai rai 

Bọn mình uống đến tƣơng lai 

Có khi muốn hội chỉ vài giây thôi! 
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Về làng 

 

Về làng đứng ngẩn tò te 

chỗ này là cái bụi tre đầu hồi 

chỗ này anh đứng em ngồi 

hai cây ổi sẻ, bời lời chứng minh 

Loanh quanh tìm quất tìm quanh 

bóng mây chơi ác cứ đành đoạn lu 

tìm đâu những trái mù u 

đã run rẩy rụng chỗ hƣ hỏng nào 

Thấy làng mà chẳng thấy ao 

con mƣơng thủy lợi ào ào nƣớc xuôi 

đôi trai gái đội nón cời 

xảy rơm mà cũng xảy đôi giữa đồng 

Đƣờng làng quanh quẹo bê tông 

run run mấy chiếc công nông chở hàng 

thấy cô gái mặt trái soan 

cày lên thảm lúa từng hàng thẳng tƣng 

Về quê đáng lẽ tƣng bừng 

vui vầy sum họp quây quần bà con 

mà sao buồn lạnh trong lòng 

thơ ngây rất cũ vẫn còn ngây thơ 
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Vợ bảo 

 

Mắt anh  

gân máu nổi chằng 

 

chịt vì  

viết lách  

lăng nhăng quá nhiều 

 

Lần nào cũng vậy 

nói yêu 

 

đƣơng khi bệnh trọng  

cũng liều lĩnh thơ 
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Rặn thơ 

 

Anh ngồi rặn  

méo  

tàn nhang 

 

Em ngồi rặn  

nhíu  

hai làn môi cong 

 

Chúng mình  

rặn  

quá long đong 

 

Nhƣng còn  

rặn 

nghĩa là lòng còn đau 
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Vỡ  

 

Chàng kiêu ngạo lắm và nàng 

cũng kiêu hãnh quá tan hàng tất nhiên 

Ai đời khao khát bình yên 

mà đem lửa đốt triền miên bạn tình 

Cách rồi nhớ tƣởng u minh 

xa rồi thƣơng tƣởng lƣu linh lạc bầy 

Sƣơng mù mây cũng mù bay 

thủy chung li biệt sum vầy hợp tan 

Nàng kiêu hãnh lắm và chàng 

cũng kiêu ngạo quá tan hàng tất nhiên 
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Với nhà thơ trẻ  

 

Trẻ yêu sét đánh chuyện thƣờng 

có khi chƣa chộ đã đƣờng đột yêu  

trẻ trai mà chẳng dám liều 

đến khi già quắp. Đời thiu. Thôi rồi! 

Cơn vui chơi đến mát trời 

cơn buồn nhƣ gái nằm nơi muốn chồng 

trẻ mà thậm thụt qua sông 

câu thơ y vú em bồng tiểu thƣ 

Già khằn kia vẫn sinh hƣ 

phủi công danh bám cũng nhƣ phủi quần 

thập thò chi nữa ba quân 

ngựa phi thiên lý đếch cần vó câu 

Làm sƣ còn sợ trọc đầu 

đẩy cây còn muốn nói câu nhân tình 

trời cho đẻ lại một lần 

không bao giờ để giai nhân mặc đồ  
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Yes, I… 

 

Tôi thèm nghe tiếng: Yes, I… 

dù chƣa hƣởng phƣớc sum vầy cùng em 

nghe một lần muốn nghe thêm 

ba lần còn muốn nghe thêm bảy lần 

Cái ngày tai bỗng điếc câm 

em mở miệng tôi lại lầm máy môi 

vẫn là tiếng: Yes, I… thôi 

nhƣng cho ai chẳng cho tôi nữa mà 

Đàn ông có số đào hoa 

Bỏ đâu cũng có hằng hà: Yes, I… 

có điều yes thiệt không đây 

phải gieo quẻ phải coi thầy chiêm tinh 

Rầu tôi mang tiếng đa tình 

từng nghe môi bỏ rơi mình: Yes, I… 
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Yêu anh  

yêu trớt bây giờ 

 

Yêu anh yêu trớt bây giờ 

ngày mai cạn gió sao cờ xí nhau 

cho anh cho nội đời này 

kiếp sau biết có mảy may cuộc ngƣời 

Đừng vờ vịt nữa em ơi 

gã mô rồi cũng trổ trời hơn anh 

yêu thì em quạt cho nhanh 

cỏ trên mộ chí lâu xanh thấy mồ 

Yêu anh yêu trớt bây giờ 

anh khờ khạo chỉ biết thơ thôi mà 

dù anh rất sợ đàn bà 

yêu nhƣ nuốt sống ngƣời ta không bằng 
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Yêu kẻ ngoại tình  

 

Chán chồng chán vợ nên chi 

Nghe Tây lịch lãm nhu mì trúng tim 

Bỏ cám heo, bỏ hũ chìm 

Rủ nhau mừng kẻ từ biên viễn về 

Chồng thời vẫy lá cờ mê 

Vợ bồng con đứng bên lề hú vang 

Mẹ già góa bụa bao năm 

Xăm xăm chùa cũ đăm đăm ngó chừng 

Sáng nay cả phố cả phƣờng 

Đình công bãi chợ đón đƣờng bủa vây 

Bỏ quên trí tuệ đỉnh đầy 

Cam tâm phụ kẻ đêm ngày sát sao? 

Vì đâu cả nƣớc nghẹn ngào 

Quay đầu nhìn lá cờ sao tủi buồn 

Vì đâu cả má, cả ôn 

Lơ câu quan điểm đi dòm viễn vông 

Xƣa nay trong đạo vợ chồng 

Lần đầu tiên kẻ hai lòng đƣợc yêu 

(Ngày Cựu Tổng thống Obama thăm Việt Nam) 
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Yêu  

không nhất thiết 

 

 

Yêu không nhất thiết phải hun 

chỉ cần chia sẻ chút buồn chiều hôm 

 

Yêu không nhất thiết phải ôm 

có khi chỉ ngó cánh buồm trùng khơi 

 

Yêu không nhất thiết phải lời 

dù cho lỗ trắng cuộc đời vẫn tƣơi 

 

Yêu không nhất thiết phải cƣời 

chỉ cần đƣợc khóc với ngƣời mình thƣơng 

 

Yêu không nhất thiết chiếu giƣờng 

yêu nhƣ anh vậy tuyệt đƣờng chƣa em! 

 

Yêu không nhất thiết kiêng khem 

cũng không nhất thiết đã thèm mới vui 

 

Anh yêu từ thuở nón cời 

Bây chừ teo tóp sự đời vẫn yêu 
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Di căn 

 

 

Em  

nhà bác học  

tài năng 

 

Nhƣng  

tình ta đã  

di căn  

sâu rồi 

 

Thuốc thầy chi 

cũng  

chia phôi 

 

Thôi về  

phụng cúng  

một thời kinh thơ! 
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Đa tình  

 

Nhớ em là nhớ đến tôi 

nhớ mƣa tháng sáu nụ cƣời tháng hai 

tất nhiên rồi cũng tàn phai 

nhƣng non tơ chả biết ai điếu gì 

Giá mà quăng tháng năm đi 

mình ngu ngơ chẳng khác gì hồi xƣa 

không đời nào tiếc rằng chƣa 

dành em cho nắng với mƣa tỏ tƣờng 

Nhớ em không nhớ thƣờng thƣờng 

khi nào bị mắng mới thƣơng cũ càng 

trên tay điếu thuốc đã tàn 

khói vờn không chịu chia tan chút nào 

Nhớ em đôi guốc cao cao 

kiễng chân hun thiệt lâu vào môi anh 

“Chiều chiều con quạ… đƣa tranh”  

em ru con chạm lòng anh ru mình 

Vâng.Tôi là giống đa tình 

nhƣng đa tình với một mình tôi thôi 
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Mà anh  

để gió lòn trôn cả đời 

 

Không làm thơ nữa, làm tình 

phủi tay nhan sắc bóng hình u mê 

làm thơ thua gã nhà quê 

mà sao đành đoạn bỏ bê làm tình 

Anh chƣa đến nỗi cùng đinh 

lăm le cũng mấy mối tình vắt vai 

có quê kiểng có trang đài 

có tây lậu có tàu lai rẻ tiền 

Xếp hàng lĩnh số ƣu tiên 

không cần nói chữ tùy duyên điếm đàng 

không làm thơ nữa chơi hoang 

phải chơi thấu cáy hết bàn chiều hôm 

Anh chƣa đến nỗi quá ròm 

vẫn còn có thể đạn bom phì phèo 

làm tình thì tội ngƣời yêu 

làm thơ thì tội cho nhiều ngƣời xem 

Làm sao vừa đƣợc lòng em 

khi còn bao thứ kiêng khem trong hồn 

mà em cứ mãi lờn vờn 

mà anh để gió lòn trôn cả đời 
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Cởi đồ & cởi thơ 

 

Cởi đồ thì dễ nhƣng thơ 

thì không dễ cởi nhƣ đồ đâu em 

mông là chả vú là nem 

làm yêu dẫu có lèm nhèm chẳng sao 

Thơ trần tục thơ thanh cao 

thì thơ cũng phải máu trào ra thơ 

thơ cao ốc thơ bụi bờ 

thì thơ cũng phải ra thơ máu trào 

Làm thơ chìm đắm chiêm bao 

phải đâu tƣởng bở ngạt ngào là thơ 

những câu em cởi bây giờ  

ngƣời trăm năm trƣớc thẫn thờ tàn đêm 

Cởi đồ thì dễ nhé em 

cởi thơ mà dễ đâu phiền thi nhân 

ơi em thoải mái cởi trần 

nhƣng thơ em cởi coi chừng sẽ fail 

Thƣơng em anh nhắc vài chiêu 

cởi sơ anh nghía cởi liều anh dông 
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Đèo bòng nữa chi 

 

 

Không ôm em dám ôm ai 

ôm ai cũng có một vài nỗi lo 

ôm mà cơ chế xin cho 

tủi thân tráng sĩ dày vò tim gan 

 

Ôm ai chẳng dám ôm càn 

có khi chịu trận bẽ bàng tao nhân 

ôm ngƣời yêu cũng tần ngần 

thấy mình có lỗi vạn lần với em 

 

Ôm liều giữa lúc nhá nhem 

chẳng qua một thứ đã thèm trẻ trâu 

mà ôm khi tóc trở màu 

bỗng dƣng rƣớc lấy cơn rầu ngất ngƣ 

 

Có ôm cũng chỉ ôm nhƣ 

giấc mơ tráng kiện bây chừ làm riêng 

vững tin mình sẽ thành tiên 

bao nhiêu trần thế ƣu phiền sạch bong 

 

Ôm ngƣời từ buổi long đong 

Ôm ơi đừng có đèo bòng nữa chi! 
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Thống phong 

 

Cơn ùa về lúc nửa đêm 

nó gay cấn đến nhớ em cũng tè 

nói cƣời là nói ba nhe 

chân đau mà nhức lại nhè chỗ tim 

Buồn theo cơn thống phong lên 

ngủ nghê chi nữa gối mền thừa ra 

đau chân thì khắp ngƣời ta 

nói đau lòng chắc quý bà vỗ tay 

Ngƣời ta mắc bịnh nhà giàu 

mình luôn mạt rệp mà đau lại đều 

đau này không chết ai đâu 

đau tình kia mới qua cầu sẩy chân 

Lẽ nào ơn cái thống phong 

đau chân thì cái đau lòng sẽ vơi 
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Về quê nhất định… 

Về quê nhất định phải ăn 

mít non trộn với rau răm cả ngày 

tình không ăn ớt mà cay 

em đi biệt bỏ anh đầy tang thƣơng 

Về quê nhất định ra vƣờn 

tình sau gốc khế mùi hƣơng còn nồng 

mẹ than em đã theo chồng 

cái phôn cũ vẫn cất trong tủ thờ 

Về quê nhất định làm thơ 

đọc cho đôi dép bơ vơ góc nhà 

đọc cho lũ vịt lũ gà 

tác te chia sớt ngƣời xa trở về 

Về quê nhất định lái ghe 

dọc bờ sông phía hàng tre rợp chiều 

gai cào xƣớc quá cô liêu  

không còn ai nhắn nhe điều phải không 

Về quê nhất định đau lòng 

mà không về ruột bòng bong rối bời 

gọi tình khan tiếng em ơi 

chỉ nghe tiếng cún nhớ ngƣời sủa rân 

 

 

 



170 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

 

 

Để trả lời  

một câu hỏi 

 

 

Yêu chay là  

kiếp nạn  

tôi 

 

Mắc chi  

em 

trả treo lời  

thị phi 

 

Tôi yêu gái đẹp 

làm gì 

 

Chỉ yêu  

gái hết  

dậy thì 

 

Nhƣ em 
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Bây chừ chính thức 

 

 

Bây chừ chính thức đã quên 

gói thƣơng nhớ quấn trong mền đem chôn 

thuốc lào có thể đào lên  

nhƣng sƣơng với khói bồng bềnh. Thì thôi 

 

Bây chừ chính thức đơn côi 

một thời đã hiến tụng ngƣời trong thơ 

đã thành dại ngộ dật dờ 

bàn tay trong cả giấc mơ cũng cầm 

 

Bây chừ những thức yêu nhanh 

mặc cho cái bọn xanh ranh gầm gừ 

mặc ngƣời hít khói tƣơng tƣ 

thảo ngân hàng chữ thả tù nhân ra 

 

Bây chừ tất thảy mặn mà 

chắp tay tƣơng kính nhƣ là ni cô   

khỏi dẻo mồm khỏi tung hô 

khỏi lo nhuộm tóc khỏi show body 

 

Bây chừ chính thức thiên di 

thơ tình có viết cũng vì ham vui 

đời ta đƣợc mấy khi cƣời 

chuyện chi làm bộ nhƣ ngƣời rớt ao 
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Bóp vú sữa 

 

 

Tuổi cao bóp vú 

tha hồ 

vợ không nhiếc 

mắc chi bồ kêu la 

 

Đờn ông  

đâu phải đờn bà 

mà e ngại chuyện ngƣời ta  

phỉnh phờ 

 

Vừa bóp vú  

vừa làm thơ  

dòng thơm trắng 

tự ngày xƣa ứa rầu 

 

Mƣời năm 

vú mớm chi đâu 

chiều nay 

bóp cái nỗi sầu  

xa quê 
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Chào em  

ân ái 

 

 

Chào em ân ái so đo 

dĩ nhiên em phải ky bo cũng vì 

 

Đàn ông dơ dáng tu mi 

đông nhƣ ong mật bay đi kiếm mồi 

 

Chào em ân ái cho rồi 

dĩ nhiên em phải chịu mùi hẩm hiu 

 

Bao năm la lết tới chiều 

đời em có biết tiêu diêu là gì! 

 

Chào em ân ái mê ly 

là ân ái với chàng thi sĩ nầy 

 

Em về hoa tuyết tung bay 

em đi bọn gái nhƣ bầy kỳ nhông 

 

Chào em ân ái muôn trùng 

Câu thơ anh sẽ vô mùng vén lên 
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Tôi còn chi 

cái ngon dành cho em 

 

Nầy tôi còn mấy lăm hơi 

nếu không siết chữ còn chơi dế trùn 

mắt mờ tay mỏi chân run 

làm yêu líu ríu tới buồng là xong 

Nầy tôi còn có bao lăm 

nếu không, nói sáo, con tằm nhả tơ 

nếu không gói lửa vào thơ 

bao nhiêu oan trái bao giờ cho nguôi 

Nầy tôi tôi ạ tôi ơi! 

dỗ đêm dỗ sáng mình tôi dỗ dành 

không làm đƣợc cuốc tàu nhanh 

tôi còn chi cái ngon lành cho em! 
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Lật tung 

 

Lật tung chi tội rứa em 

rớt rơi một thoáng anh thèm một năm 

đừng rơi em nhé chỗ nằm 

mà em đã tựa gốc rơm đã đời 

Lật tung nhƣng chỉ rạch vừa 

em đừng động đến đạo bùa yểm anh 

anh còn vài sợi quân xanh 

không còn cơ hội để dành nữa đâu 

Lật tung sƣơng khói đời nhau 

anh quen chịu đựng mảng màu xám đen 

lật tung nhƣng chớ thắp đèn 

để anh kiếm lửa chiều nhen bếp lò 

Lật tung những hẹn những hò 

những đoạn tuyệt những thơm tho miếu chùa 

những dâng hiến những hơn thua 

lật tung hết thảy chỉ chừa lật anh  
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Tình lƣợng 

 

 

Đàn bà tƣ̉u lƣơṇg ít cao 

nhƣng tình lƣợng chấp anh hào thi nhân 

đàn ông đánh bac̣ gầy sòng  

đàn bà tƣ ̣kẻ phải lòng nhào vô 

 

Nhƣ̃ng tên lañg tƣ̉ giang hồ 

chỉ ngon chén rƣợu hồ đồ mỗi khi 

đàn bà ra vẻ nhu mì 

non sông cũng mất huống chi cƣ̉a nhà 

 

Ngƣời xƣa khinh maṇ đàn bà 

cho nên nƣ̉a cõi san hà ngả nghiêng 

Tây Thi với ả Điêu Thuyền 

Phù Sai với gã Phụng Tiên nát nhàu 

 

Đàn bà tình lƣơṇg xƣa sau 

chấp hiền nhân có ba đầu cũng tiêu 

 

 



177 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh & em 

 

Anh gần chạm cổ lai hy 

em xƣa nhƣ vẫn còn y thuở nào 

body vẫn rất thon cao 

tóc đen chƣa lẫn sợi nào trắng sƣơng 

Quên đi những chuyện chiếu giƣờng 

cố nhân cố sự cố hƣơng cố tình 

quên đi ngày tháng lƣu linh 

quên đi khanh tƣớng triều đình nát tan 

Cuộc sum suê tới lúc tàn 

Bụi tre vƣờn cũ vẫn còn mƣớt xanh 
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Giải oan cho Bùi Kiệm  

 

Ghép đôi Bùi Kiệm, Trịnh Hâm 

Đời làm một việc tổn âm đức và 

Gieo hoài tiếng xấu cho va 

Ghép trăng hoa với điêu toa một phƣờng 

Trịnh Hâm tội lỗi chán chƣờng  

Không ai cứu chẳng ai thƣơng nỗi gì  

Chàng Bùi mắc bịnh thƣờng si 

Cụ đƣa vào để gọt đi tánh sàm 

Sao đời chí tái chí tam 

Bắt y gồng gánh mối hàm oan to 

Sẩy tay bấu đƣợc be đò  

Ai không vấy vó vây vo nhƣ mình? 

Đời sau chẳng nắm tình hình 

Cứ khƣ khƣ buộc tội tình đẩu đâu  
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Tái biệt 

 

Ta về nhƣ gái nằm nơi 

Núi sông sinh nở còn hơi hám gì 

Rƣợu tình rót xuống đít ly 

Ngƣời em thiên cổ từ khi lấy chồng  

Bạn tình có cũng nhƣ không  

Con tim bái biệt những lần vi vu 

Không quen chƣng diện lù đù 

Đi bên em giống nhƣ tù vừa ra 

Chia tay không có khóc òa 

Một con mắt khóc tới ba con buồn 

Vắng ngƣời mới nghía sâu hơn 

Có ngƣời nhƣ khách qua đƣờng ngó nhau 

May mà em cũng không giàu 

Và không quên kẻ trọc đầu năm xƣa 

Mà anh chẳng phải tay vừa 

Ngƣời đông nhƣ hội lén đƣa tay bồng 

Chỉ là nói chuyện lông bông 

Trẻ trai chi nữa mà mong đoái hoài 

Rất đông cảnh sát bóp còi 

Chẳng anh nào chịu săm soi chúng mình  
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Uống rƣợu tất niên 

với chuyết thê 
 

 

Cũng liều chơi cạn vài ly 

chắc chi bệnh tật chắc chi bệnh tình 

vài ly sao thỏa bình sinh 

làm sao quên đƣợc bóng hình mị nƣơng 

 

Thêm vài ly nữa cúng dƣờng 

cuối năm liều uống sƣơng sƣơng quắp cần 

say rồi đếm bộn cố nhân 

hồng hồng tuyết tuyết cƣới chồng quên ta 

 

Nói chung nặng nợ quý bà 

uống tràn ly họa may ra khóc nhè 

ngƣời tình ở tuốt bến xe 

chiều xƣa ra đứng vỉa hè rửa chai 
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Anh còn chút xíu đời trai 

em cho anh uống một vài ly thêm 

vợ ơi mấy đứa hũ chìm 

còn anh hũ nổi kiêng khem ích gì? 

 

Giá mà em cũng nâng ly 

cụng anh vài hiệp li bì một phen 

cả đời anh né hơi men 

ky bo cũng một gã quèn lạc linh  

Cuối năm say uống với mình 

thỏa thuê đốp chát gái xinh một thời! 
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Dặn bừa em 

 

Dặn bừa em nhớ giữ gìn 

đừng ham quá việc nhắn tin các chàng 

giá nhƣ em thích mơ màng 

nhớ đừng có lật đôi bàn tay thon 

Dặn bừa em cứ mi nhon 

ăn rau cải phải nhiều hơn thịt thà 

tấm lƣng mảnh dẻ mƣợt mà 

hai vòng cân đối vòng ba tuyệt vời 

Dặn bừa em chớ tin lời 

trẻ trai toàn bọn mê tơi rẻ tiền 

nói yêu dẻo quẹo mà em 

đi xa vài bữa đã tìm món chua 

Dặn bừa em khỏi ăn thua 

mấy nàng ấy, với anh chƣa có gì 

thông thƣờng gào thét tình si 

nhập vai diễn, đã chắc chi thiệt tình 

Dặn em mà bụng rối tinh 

thấp tha thấp thỏm sợ mình u mê 

mỗi khi tâm trạng nặng nề 

em ơi nhớ rót sơn khê vào chiều! 
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Chờ anh lâu quá 

 

 

Chờ anh lâu quá em thành  

hàng cây si đứng rũ cành lá tƣơi 

Chờ anh phấn nhạt hết rồi 

một hai sợi tóc ngậm ngùi trắng ra 

 

Chờ anh xí xọn màu hoa 

em có lỗi với ngƣời xa những lần… 

tình yêu nếu có thể cân 

trên đời sao có thi nhân mà ghiền 

 

Chờ anh khác với chờ phiên 

chờ anh em chỉ chuốc phiền muộn thôi 

nói câu bèo giạt huê trôi 

hơi quê một tí nhƣng rồi đúng phong… 

 

Chờ anh không giống chờ mong 

là em tự thú với lòng em đây! 

 

 

 



184 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

Tính sổ cuối năm  

 

Cuối năm lục mấy mụn tình  

miếng không mà cũng buôc̣ mình nhƣ́c xƣơng  

học đòi kết baṇ bốn phƣơng 

ngờ đâu dính chấu đoaṇ trƣờng bi ai 

 

Nƣ̉a khuya đèn nhấp nháy hoài  

nghĩa là em message vài nỗi riêng  

biết là inbox se ̃phiền 

mà không nỡ để tiếng reng liên hồi 

 

Cuối năm luc̣ mấy tình trôi  

em thơm bỏ chaỵ không lời trối trăng  

em mếu máo em cƣời gằn  

nói chung đều trách nhà văn quá là…  

 

Ngoài vƣờn ngò cải ra hoa 

trong phòng môṭ ga ̃tà tà niêṃ thơ 

môṭ em giết môṭ em thờ 

môṭ em phuṇg hiến bâng quơ môṭ nàng  

 

Cuối năm tính sổ tình chàng 

quy đồng ẩn số rõ ràng nghiêṃ không  

số nhà thì vâñ mênh mông 

chắt chiu năm tới đèo bòng cố hƣơng 

 

Cuôc̣ đời nhƣ̃ng ga ̃tha phƣơng 

sắm sanh môṭ chút văn chƣơng boṭ bèo 

em hồng nhan đá lông nheo 

ta còn lấn quấn đù đeo tới bờ 
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Thử luận  

về ngoại tình  

 

Ngoại tình rất giống cƣa bom 

hên thời trót lọt phom phom thả giàn 

xui thì táng mạng tan hoang 

tiêu ma với lại huy hoàng bằng cân 

Ta ham nhƣng gốc cù lần 

lăm le một tẹo teo chân quay về 

quay về nhƣng bụng còn mê 

mê khan chẳng dám hẹn thề gì đâu! 

Đành thôi tƣởng nhớ tình đầu 

hết còn nguy hiểm bóng màu xa xăm 

đến khi qua tuổi ăn nằm 

yêu đƣơng chi cũng đêm rằm ngáy chay 

Ngoại tình hạnh phúc đắng cay 

Trời cho với lại trời đày. Hên xui 
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Lý do  

 

 

 

Anh về chỉ sợ em không 

nhìn anh mà khoác tay chồng vờ quên 

tại vì, nhƣ vậy, cho nên 

anh không về để tình bền bỉ thêm 

 

Anh về chỉ sợ mỗi em 

không cho anh lặn lội tìm ngƣời xƣa 

viện rằng nhơn ngãi dây dƣa 

bản ngôn tình cũ ai chừa nổi đâu! 

 

Anh về chỉ sợ sáu câu 

ngƣời trong huyễn mộng đêm thâu lạ òm 

anh không về nữa là hơn 

trong anh em mãi lay ơn, hải đƣờng 

 

Lý do anh tới phi trƣờng 

sáng nay hủy vé em tƣờng tận chƣa 

thỏi son hàng hiệu anh mua 

mùa xuân năm ngoái nhƣ vừa lên men 
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Thời nứt mắt 

 

 

 

Em yêu tôi rất woman 

siết tôi trong ánh mắt mềm rất lâu 

thập thò nhút nhát chi đâu 

tình yêu thời nứt mắt sau sân trƣờng 

Sau này hôn gió hôn sƣơng 

mà sao chỉ nhớ môi hƣơng thuở nào 

nhớ răng phòng ngự thanh tao 

lấm la lấm lét quýnh chào ngƣời quen 

Nụ hôn đầu thuốc vạn năng 

chữa lành những trận tình văng miểng đầy 

cái thời nứt mắt mà hay 

càng năm càng tháng càng dày nhớ khan 

Tôi yêu em rất chuẩn man 

Còn em yêu tới bực thềm rồi bye  
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Lục bát tình nhân 

 

 

Đời tôi khổ nhất là đàn bà mà trƣớc hết là nàng chánh 

thê gì gì thì cũng bị chê trách khi hồn phách thuộc về 

chiêm bao. 

 

Đời tôi khổ nhất là đào hoa từ ngày xửa nở vào cuối 

đông thiếu tay chƣa dám gầy sòng vẫn còn ham hố 

đèo bòng váy xiêm. 

  

Nƣớc ròng cho chí nƣớc lên đớn đau kia cũng teo tim 

dật dờ hờn tình nhân ráng viết thơ phần chia rối rắm 

cúi chờ tha nhân.  
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Tụng đàn bà 

 

Môi son mắt biếc của trời 

đã làm mất ngủ bao ngƣời đêm đêm 

đắm ghe chiếc lá cũng chìm 

chỉ đôi mắt gái thuyền quyên biết cƣời 

 

Lông mày nhíu thiệt là tƣơi 

hàm răng trắng bóng bắp đùi dẻo dai 

không mê chỉ có một vài  

trái tim mới đổi van chƣa kịp lành 

 

Tóc dài nhí nhảnh tinh ranh 

yêu ngƣời nhƣ thể chỉ mành treo chuông 

chiều chiều chiều sáng chiều đêm 

lỡ quên một bữa đã thèm tiếng ve 

 

 

Tai dòn khoái chí đƣợc nghe 

những lời dối trá thuộc về bản năng 

nhứt là thi sĩ nhà văn 

ngoa ngôn cƣờng điệu với tần số cao 

 

Nhƣng mà họ dám xé rào 

không nhƣ tráng sĩ co đầu rụt mang 

đời không chiến tụng một đàn… 

sống trăm năm cõi thế gian cũng hoài 
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Bây chừ hết sợ 

 

 

Bây chƣ̀ hết sơ ̣đa đoan 

vẫn còn quýnh quíu níu bòn chút thu 

lăc̣ lè tìm trái mù u 

tròn quay lăn tự tít mù xa xăm  

 

Bây chƣ̀ bỡn hớt tháng năm 

chơi vui thỏa thích đâu thèm nhớ ai 

không thèm nhớ cả bài lai 

làm chi cho mệt đời trai mỏn rồi 

 

Bây chƣ̀ hát khúc thôi nôi 

có thiu cũng thú vị đời lƣu linh 

mấy cô đơn chiếc thƣơng mình  

rũ lòng tha thứ nòi tình ngót hƣơng 

 

Bây chƣ̀ không dám soi gƣơng 

sơ ̣buồn hiu mấy lóng xƣơng mỏi mòn  

rủi ro ngày gã bị còng  

khóa du ca cất ở trong rƣơng hòm 

 

Bây chƣ̀ hết sơ ̣di ̣ òm 

lƣ̉a diêm nhen ngấm tim bom tắt rồi  
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Tiếng buồm 

 

Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi 

Sóng xƣa cách một nửa trời rất xanh 

Tình nƣơng theo gió hải hành 

Mong manh ừ nhỉ mong manh những ngày 

 

Ôm ngƣời run dấu vân tay 

Thịt da em nói điều này biết không! 

Cần chi làm lễ tơ hồng 

Áo tân nƣơng cũng vứt trong xó buồng 

 

Mỗi tình mỗi nghĩa mỗi phƣơng 

Mộng mà mị sắc mà hƣơng. Quỷ thần! 

Gọi buồm tiếng ái là ân 

Ngày ta không cả mộ phần cũng cam 

 

 



192 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

Không & Có em 

 

Không em, anh vẫn sống nhăn 

có em, anh vẫn là thằng lông bông 

thò tay ngắt cải lên ngồng 

là anh phạm tội bất tuân mệnh trời 

Không em, anh vẫn là ngƣời 

yêu em nhƣng lại rất lƣời chat chua 

tại anh nhát nhớm cày bừa 

nên cây cải mƣợn gió đƣa về trời 

Không em, anh vẫn chơi bời 

sáng vi vu bí chiều phơi phới bầu 

tắt đèn nằm nghĩ đâu đâu 

đọc tin căm tụi theo tàu phá quê 

Không em nhiều lúc u mê 

uống bia lấy muỗng cà phê quậy đều 

sảng hồn nghe tiếng anh yêu! 

chỉ mong già phắt tới chiều mãn kinh 

Không em tối ngủ vặn mình 

có em nghĩ tới làm tình cũng run 
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Gió giông quê cũ 

 

 

Chiều trời tức tối chực mƣa 

hột không đá rớt vẫn chƣa rơi phùn 

mây đen gió rít cuống cuồng 

buông em ra ngọn đèn buồng tắt câm 

 

Thắp đèn nhƣ xuống cõi âm 

cứ leo lét sáng mấy lần lung lay 

em nằm nhắm riết lông mày  

gió giông hãm hiếp cơn say vợ chồng 

 

Mƣa chƣa rơi gió vẫn quầng 

sấm hung hãn đánh ầm ầm trên cao 

thôi em ta phải thoái trào 

biết đâu mƣa xuống nơi nào trú thân 

 

 

Chiều trời xƣa ấy thu phân 

tiếc không thể tiếc, quên dần, không quên. 
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Liếc gái bình thƣờng 

 

 

Ra giang hồ liếc mau mau 

đừng ham hố liếc quá lâu miếu chùa 

cho dù liếc tới mai xƣa 

liếc say giỏi lắm tới trƣa là buồn 

 

Buổi nào ve vãn bụi môn 

đứng xa em gái mỏi mòn liếc thôi 

cầm tay mĩ nữ liếc rồi 

dễ gì canh cửa những lời thị phi 

 

Liếc con gái quá nhu mì 

liếc thôi rồi bƣớc lẹ đi ngƣợc đƣờng 

khôn hồn đừng có vấn vƣơng 

mấy chàng thi sĩ trúng thƣơng lỡ già! 

 

Liếc con gái đẹp đàng xa 

gối đầu lên ánh trăng tà liếc suông 

chi ham liếc gái bình thƣờng 

nhƣ ta thoát nạn mùi hƣơng giam cầm 
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Mừng em  

bỏ đƣợc thằng chồng 

 

Mừng em bỏ đƣợc thằng chồng 

từ đây vĩnh viễn anh không phải rầu 

nhớ hoài đôi mắt dao cau 

trán u môi dập anh đau tận chiều 

Mừng em mừng biết bao nhiêu 

chao ôi nhan sắc diễm kiều thế kia! 

ngày em hàm tiếu trang đài 

hắn bƣng hoa đợi rất dai dƣới đƣờng 

Con bò liếm ớn cỏ sƣơng 

là quay đầu húc đổ tƣờng vách ngăn 

anh rời nƣớc mấy mƣơi năm 

quan san xa cách biệt tăm má hồng  

Chừ nghe em bỏ thằng chồng 

anh dù má tóp răng long cũng mừng 

câu này viết tặng ngƣời dƣng: 

-Kiếp sau nhớ lấy gã chồng nhƣ… anh! 
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Thời tiết 

 

 

Gió đâu có biết buồn vui 

có khi thành bão giết ngƣời  

nhƣ chơi 

Mƣa đâu có phải của trời 

có khi trần trụi buông lời 

phù vân 

Sấm đâu có phải là thần 

có khi đánh xuống mộ phần  

hồn ma 

Sét đâu có phải đàn bà 

có khi cũng phóng tia ra 

phũ phàng 

Gió mƣa sấm sét ngỡ ngàng 

từ nghe chúm chím điệu đàng 

Em yêu … 
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Điếm  

 

điếm lên sân khấu diễn tuồng 

điếm lên phim điếm cởi truồng mua danh 

mấy tay điếm diễn rất sành 

muốn điếm thúi phải thiệt rành sáu câu 

điếm nghèo khác điếm nhà giàu 

tuy cùng môn phái mƣợn màu phấn son 

điếm kinh điển điếm di ngôn 

điếm quan chức điếm cúi lòn quyền môn 

điếm chín mƣơi điếm sồn sồn 

điếm áo the điếm cổ cồn điếm chui 

điếm sang chảnh điếm ghẻ ruồi 

điếm sang xứ khác kiếm ngƣời ấu dâm 

điếm thô lỗ điếm văn minh 

điếm hàng xóm điếm em anh điếm thƣờng 

điếm trong miếu điếm trên gƣờng 

điếm dân chủ điếm tha hƣơng cộng đồng 

thử làm điếm đực lông bông 

mới hay làm điếm rất không dễ dàng 
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Mƣa đá  

ở  Houston-Texas 

 

Mƣa đêm run lạnh quên cài 

Quờ tay chắn gió gào ngoài bãi xe 

Hình nhƣ ở một góc hè 

Có con dế thức rình nghe tiếng đờn 

Mƣa ngƣời không thể mƣa hơn 

Giọt to nhƣ đá giọt dằn dỗi ai 

Giờ này em đã về chƣa 

Chắc giờ này đã nửa trƣa quê mình 

Mƣa xƣa ràn rụa làm tình 

Mƣa ngƣời nhƣ muốn giết hình bóng em 

Ngồi im hun hít ánh đèn 

Nhiều đêm thành cái thói quen mất rồi 

Mƣa thêm đá rớt đầy trời 

Đến con dế cũng bời bời nhớ thƣơng 
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Mẹ nó 

 

 

làm thơ mẹ nó mệt òm 

làm thinh mẹ nó xuống hòm ngủ yên 

làm thuê mẹ nó quịt tiền 

làm quan mẹ nó ăn xuyên đũng quần 

làm dân mẹ nó tủi thân 

làm tiền mẹ nó đỡ đần bầy con 

làm tình mẹ nó héo hon 

làm ngƣời mẹ nó có còn ngƣời đâu 

làm càn sợ mẹ nó đau 

làm cho mẹ nó bớt rầu chia xa 

làm căng mẹ nó tan nhà 

làm răng mẹ nó ra ma vẫn buồn 

làm liều mẹ nó du côn 

trăm năm mẹ nó biết hồn phách đâu! 
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Hôn trộm vợ cũ 

 

Vắng ngƣời hôn trộm vợ mình  

nụ hôn rơi giữa u minh lạnh lùng 

ngó sâu vào cõi mông lung  

ngƣời bên linh cữu là chồng ngƣời ta 

“Ông làm ơn đứng xê ra” 

muốn hôn đâu dễ nhƣ là ngày xƣa  

tình mà có thể phôi phai 

thì đâu đến nỗi nhìn ai cũng gằm 

Hôn ngƣời nhƣ trộm ghé thăm 

khói hƣơng còn quấn chỗ nằm bình yên 

ngƣời đi về cõi an nhiên 

đâu còn biết nụ hôn chuyền hơi xƣa 

Một ngƣời nƣớc mắt nhƣ mƣa 

Một ngƣời nắm áo quan chƣa chịu rời! 
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Chừ ta tắt bụp 

 

Chừ ta tắt bụp 

yêu đài 

các em nào sánh 

đít chai rƣợu còn 

Chừ ta tắt bụp 

ngoa ngôn 

tình yêu qua quít  

phấn son rẻ tiền 

Chừ ta tắt bụp  

yêu tiền 

kiếp sau 

thiêm thiếp  

gối mền tủi thân 

Chừ ta tắt bụp 

yêu câm 

nín thôi trả lại  

nốt bầm cho con 
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Tạ  

 

không ngờ đến lúc già khằn 

mà ta còn có mấy phen ngôn tình 

đêm nằm bụng dạ rúi tinh 

phàm phu chết tiệt tim mình còn ham 

thôi nàng due date. com 

rƣớc ta nàng phải mua hòm phòng xa 

ta đâu biết đến lúc già 

có nƣờng không tiếc đời hoa love mình 

biết thì hồi trẻ nín thinh 

gom ba ngàn lít túi tinh để dành 

bây chừ thỏa chí bình sanh 

có đâu héo hắt nhƣ bình mắm thiu 

tức mình ngu dại bao nhiêu 

biết ra tóc đã muối tiêu chín phần 

tạ phƣờng tạ xóm tạ sân 

tạ hồng tạ phạm tạ trần tạ phan 

đến ngày ta đã mê man 

họa may chỉ tạ một nàng ngồi bên 
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Xem diễn kịch  

 

Diễn viên ƣu tú rất tài 

đang vui mà diễn bi ai thấu tình 

gì gì mất mát hy sinh 

gì gì trả nghĩa trả tình rất kêu 

 

Tài hoa là đấy chớ đâu 

ngƣời non, nƣớc mắt dàu dàu bi thƣơng 

cúng bao nhiêu cũng không buồn 

nghĩ là trả ngãi trả ơn cuộc ngƣời 

 

Giá nhƣ ai đó bƣợt cƣời 

thế nào cũng nhận những lời rẻ khinh 

đời còn lắm kẻ gian manh 

thì còn khối kẻ chân thành ngu si 
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Tôi vẽ tôi 

 

Tôi vẽ tôi  

sống huê tình 

 

Không có bạn 

vẽ bóng hình bạn ra 

 

Không có sắc vẽ đàn bà 

không có em vẽ yêu ma thơ tình 

 

Nhiều nàng tƣởng 

 gã linh tinh 

 

Sáng cơm vợ nấu  

chiều tình nấu cơm 

 

Cả đời không dám bờm xơm 

mà thơ nghịch dị thua bờm chút thôi! 
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Vấn kế sƣ thầy 

 

 

Đêm nằm so cũ với ngƣời 

mình yêu. Bỗng thấy rối nùi tóc tai 

Cũ mình chừ đã thu phai 

Mới mình xuân sắc trang đài trẻ trung 

Ghét đôi mắt cứ phản thùng 

Cứ ghiền mát mẻ eo mông ƣỡn mời 

Cũ mình từng đã một thời 

Làng trên xóm dƣới bao ngƣời si mê 

Mình từng quỳ trƣớc miếu thề 

Lu loa thề thốt cá trê chui vào 

Mới bây giờ cũ ngày sau 

Biết mà vẫn quấn sáu câu xang xề 

Thiệt mình không chối si mê  

Mà nhan sắc lại bốn bề bủa vây 

Lên chùa vấn kế sƣ thầy 

Ngài nhập định chắp bàn tay thở dài 

Sƣợng sùng không biết hỏi ai 

Về nhà cũ đứng cổng ngoài chờ cơm 
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Phụ nữ đẹp  

làm thơ 

 

Em làm thơ 

giống thả diều 

Phàm phu ngƣớc mắt  

trông theo  

ngỏ lời 

Thấy diều bay  

hót khàn hơi 

Thấy mƣa rơi 

cắn răng ngồi buồn hiu 

Diều bay tuốt luốt 

phƣơng ngƣời 

Mấy tay  

mê lú  

còn cơi nới hình 

Diều bay bay 

rất vô tình 

Gió lên phấn hứng  

nhủi mình mất tăm! 
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Ngoéo tay 

 

 

Tôi từng  

ngoéo  

ngón tay em 

 

Ngoéo  

sau bụi chuối  

bên rèm  

trên nƣơng 

 

Ngón út oi  

ngoéo  

nõn nƣờng  

 

Trái tim hƣởng  

ngoéo  

mùi hƣơng  

đến chừ 

 

 



208 | N G U Y Ễ N  H À N  C H U N G  

 

 

 

 

 

Ngán yêu 

 

 

Lỡ tay tôi nói yêu em 

lỡ rồi mới biết em thèm của chua 

dù tôi chối chẳng ăn thua 

ai ai cũng biết tôi vừa tung hô 

 

Từ nay tôi chẳng ủi đồ 

chẳng thèm chải tóc chẳng vô tiệm vàng 

rứa mà thấy thiệt bình an 

khỏi lo mình đã không còn dẻo dai 

 

Yêu chi mệt mỏi dài dài 

giận ghen hờn trách chê bai đủ trò 

chi bằng tối tối nằm co 

ngủ cong và ngáy pho pho đã đời 

 

Kiếm chú nhóc ai bỏ rơi 

về nuôi hát khúc ầu ơi cuộc tình 

cái gì, duyên nợ ba sinh 

toàn quân láo khoét dụ mình yêu đƣơng 

 

Duỗi chân tay thẳng trên giƣờng 

cuộc yêu nào chẳng đoạn trƣờng mà ham! 
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Làm tình & thơ tình 

 

 

Thơ tình khác với làm tình 

khác nhau xa chẳng phải hình nhƣ đâu  

thơ tình mê hoặc rất lâu 

làm tình mê muội rất mau lẹ mà! 

 

Làm tình không có thăng hoa 

có khi giết cái bóng tà khỏe re 

thơ tình nhƣ suối nhƣ khe 

nghìn năm, không nói quá nghe, vâñ tình 

 

Nàng ơi xin cảm thƣơng anh 

thơ tình thế chấp làm tình thế gian 

mai rồi anh có lên đàng 

thơ tình miên viêñ tràng giang em à! 

 

Làm tình anh cất trong nhà  

thơ tình hiến tăṇg bao la cõi ngƣời  
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ĐỌC  

LỤC BÁT TẢN THẦN 

Của 

NGUYỄN HÀN CHUNG 
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LUÂN HOÁN 

 

 

LỤC BÁT TẢN THẦN 

NGUYỄN HÀN CHUNG 
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Nội dung phong phú với 200 bài lục bát.  

 

Mở tập với bài Về Thôi, Lục Bát, gồm 4 cụm mỗi 

cụm 4 câu. cụm (tôi thử dùng từ này thay chữ khổ 

thông dụng) cuối cùng nhƣ sau: 

... về đem lục bát ra phơi 

có em đang cắp nón cời đợi nhau 

anh từng chiết giải thâm sâu 

chiều quê vẫn sững sờ câu "chiều chiều..." 

Tôi khoái động từ "cắp" Nguyễn Hàn Chung dùng. 

Hình ảnh một thôn nữ kẹp nách một cái nón giàu mồ 

hôi nắng gió thật rõ nét. đẹp. 

bài kết tập có tên gọi thú vị, nhƣng không lạ: Làm 

tình & thơ tình, gồm 3 cụm rƣỡi, trọn bài nhƣ sau: 

thơ tình, khác với làm tình 

khác nhau xa chẳng phải hình như đâu 

thơ tình mê hoặc rất lâu 

làm tình mê muội rất mau lẹ mà ! 

làm tình không có thăng hoa 

có khi giết cái bóng tà khỏe re 

thơ tình như suối như khe 

nghìn năm, không nói quá nghe, vẫn tình 

nàng ơi, xin cảm thương anh 

thơ tình thế chấp làm tình thế gian 

mai rồi anh có lên đàng 

thơ tình miên viễn tràng giang em à ! 

làm tình anh cất trong nhà 

thơ tình hiến tặng bao la cõi người. 
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Không rõ các bạn đọc khác ra sao chứ riêng tôi chỉ 

đồng ý với nhà thơ hai câu kết thôi. Tôi cũng từng so 

sánh hai động tác hƣởng lạc này, và hình nhƣ cũng có 

nhiều bạn khác thực hiện. Có dịp tôi sẽ sƣu tập và phổ 

biến để các bạn cùng đọc. 

Với thể loại lục bát, xƣa nay tôi đồng tình với nhận 

xét "dễ làm, khó hay". Nay tôi bổ túc, thơ lục bát ai 

cũng làm đƣợc và bất cứ ai cũng có vài cặp xuất thần 

thú vị.  

Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung, thành danh từ các thi 

phẩm: Tìm Tôi Trong Bóng (1999), Nói Hộ Phù Du 

(2002), Nghịch Lƣu Của Tuổi (2011), Dự Cảm Rời 

(2016), Lục Bát Tản Thần (2018) và 3 cuốn sách 

khác, in chung. Lục bát là một ngón quen tay rất xuất 

sắc của anh.  

Trình độ viết Lục bát khác nhau, và nói theo kiểu túc 

cầu "có đẳng cấp" chỉ ở chỗ sắp xếp vị trí của từ ngữ. 

Cũng chỉ trong 14 chữ giống nhau, tùy theo sự xáo 

trộn sắp xếp, 6 trên 8 thành thơ hay không, bên cạnh 

đó dĩ nhiên phải có tứ thơ, hình ảnh, màu sắc cùng 

những tinh quái khác. 

Tôi không có ý định bình thơ Nguyễn Hàn Chung, 

nhƣng kết luận gọn bằng câu này: 

Anh là thi sĩ, thơ hay, thơ đúng nghĩa của nó. Nếu cần 

thêm, tôi xin nói:  

Cảm ơn Nguyễn Hàn Chung không có hoặc bỏ ý định 

tiếp cận những cánh cửa thi ca thế giới. Anh ở lại 

cùng vần vè (nói theo kiểu châm biếm của những 

ngƣời học theo cách tân) hoặc vần điệu (theo nhóm 

thủ cựu, cũng ăn theo ngƣời xƣa). Tân kỳ hay thơ có 
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vần đều là hình thức cả. Không đồng dạng, đồng phục 

trong nhóm này, thì cũng ở bầu, ở ống trong nhóm 

khác. Cái cần là ghi nhận cuộc sống với tài nghệ 

riêng, Và phƣơng thức ghi nhận cần có ngƣời khác 

đồng tình thƣởng ngoạn. Tạo đƣờng lối mới hay học 

theo đƣờng lối mới, không phải đả phá cái cũ để đi 

lên, kiểu nhóm Sáng Tạo một thời cũng có giai đoạn 

đầu áp dụng. Hƣớng dẫn sự thƣởng ngoạn của tôi (nói 

theo kiểu toà án) đƣơng nhiên không thiếu sự sai lệch. 

Tất cả tùy theo bạn đọc cảm nhận trực tiếp cùng tác 

phẩm. 

 

Mời cùng đọc Lục Bát Tản Thần của Nguyễn Hàn 

Chung, để biết sự tản thần của anh khi viết ra sao. Và 

cũng để xem mình sẽ tản thần nhƣ thế nào khi đọc lục 

bát của anh.  

 

Luân Hoán. 
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TRẦN TRUNG THUẦN 

 

ĐỌC TẬP THƠ LỤC BÁT TẢN THẦN 

CỦA THI SĨ NGUYỄN HÀN CHUNG 

 

  

Tập thơ Lục Bát Tản Thẩn của Nguyễn Hàn Chung 

xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Bản Sắc Việt (chắc nxb 

này ở Mỹ, không thấy ghi địa chỉ) xuất bản trong năm 

2018.  Tôi đƣợc tác giả, thi sĩ Nguyễn Hàn Chung, 

gửi tặng, qua đƣờng bƣu điện của nƣớc Mỹ.  Địa chỉ 

ngƣời gửi, Nguyễn Hàn Chung ở Houston Texas. 

   

Cầm trên tay cuốn Lục Bát Tản Thần của Nguyễn 

Hàn Chung, lòng tự hào của tôi nhƣ cũng bành 

trƣớng.  Tôi hoàn toàn sửng sốt khi  thi sĩ Du Tử Lê, 

tác giả của một bài đăng trên báo Ngƣời Việt tƣờng 

thuật một cuộc mừng lễ thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ, 

khen Trần Dạ Từ nức nở nhƣng thi sĩ Du Tử Lê cho 

thấy "Thơ Việt Nam Đang Xuống Cấp", hiểu một 

cách thông thái, uyên bác và uyên ảo (chữ của thi sĩ 

Đặng Phú Phong) thì chỉ có thơ Trần Dạ Từ là "tuyệt 

vời".  Tôi rất đa tạ lời ca ngợi này của thi sĩ Du Tử 

Lê! Và,...hơn một tháng, tôi chỉ ngắm nghía cái bìa 

của cuốn thơ Lục Bát Tản Thần! 
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Một tập thơ in rất đẹp, bìa và ở trong.  Dày 200 trang, 

đúng là 248 trang, in đầy đủ 200 bài thơ Lục Bát 

không sai một vần nào.  Cái nhan đề Tản 

Thần...tƣởng tên chung té ra nó rất riêng, nó gây một 

sự kinh ngạc cho ai nhìn thấy và thƣởng thức nó.  Tản 

là Tởn.  Là Sợ.  Là Nể Nang.  Cái thành ngữ "Một lần 

tởn tới già" nằm trong hai chữ Tản Thần này.  Sợ 

thiệt!  Nể thiệt!  Hình nhƣ tác giả Nguyễn Hàn Chung 

muốn hù "chúng ta" từ việc đặt tên khai sinh một đứa 

con tinh thần đến việc đăng bản mục lục ngay khi độc 

giả mở cuốn sách. 200 bài thơ, không dài thậm thƣợt, 

đặt tựa đề chắc mệt mà phơi cả 200 cái tên của từng 

bài thơ trên bảng Mục Lục chắc cũng cam go?  Ôi!  

Một cái Mục Lục mà phải cần đến 8 trang giấy!  Quả 

thật tự cổ lai hi...hi hi... 

  

Nguyễn Hàn Chung là ai, thế nào, thì bạn cứ đọc ở 

trang bìa sau nhé!  Tác giả Nguyễn Hàn Chung có vẻ 

không còn trẻ, chuyên nghề dạy học từ năm 1971 đến 

năm 2006, trong nƣớc, dƣới hai chế độ. Tác giả từng 

cộng tác với các báo , tạp chí, xuất bản thời Việt Nam 

Cộng Hòa rồi cộng tác tiếp theo với các báo xuất bản 

thời thành phố Sài Gòn đổi ra thành phố Hồ Chí 

Minh.  Tác giả chuyển qua định cƣ tại Mỹ từ năm 

2006.  

 

* 

  

Nguyễn Hàn Chung làm thơ nhiều, chắc là nhiều kinh 

khủng!  Trên Face Book, Nguyễn Hàn Chung có hứa 

sẽ in tập thơ Lục Bát mới, đã hoàn tất về mặt bản thảo 
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nhƣng tiếc là Amazon của Mỹ không in sách Việt ngữ 

nữa.  Trái đất tròn vo, chúng ta cứ chờ trong niềm hy 

vọng vậy!  Nghe nói sắp có một chỗ in khác, bảo đảm 

"chất lƣợng" in, hơn hẳn Amazon, giá cả có hơi cao 

hơn.  Tiền nào của nấy thôi! 

  

Tôi thăm dò tình hình ngƣời đọc thơ Nguyễn Hàn 

Chung, mƣời ngƣời nhƣ một:  Thơ Nguyễn Hàn 

Chung tuyệt vời.  Tôi hỏi tuyệt vời là sao?  Bạn tôi 

đều nhƣ nhất trí:  Nguyễn Hàn Chung làm thơ Lục 

Bát ngang ngửa với các bậc Thi Hào Thi Bá.  Tôi tha 

thiết yêu cầu dẫn chứng.  Bạn tôi đọc thơ Nguyễn Du 

làm thí dụ cụ thể: 

  

Kim lang ơi hỡi Kim lang 

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ nay! 

  

Rồi thơ Nguyễn Đình Chiểu: 

  

Kim Liên ơi hỡi Kim Liên 

Đẫy xe cho chị qua miền Hà Khê! 

  

Rồi thơ Tản Đà: 

  

Nƣớc non nặng một lời thề 

Nƣớc đi đi mãi sẽ về với non! 

  

Rồi thơ Vũ Hoàng Chƣơng: 

  

Kiều Thu hề Tố hỡi em 

Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng... 
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Rồi thơ Du Tử Lê: 

  

Đêm về trên vết xe lăn 

Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên, vàng! 

  

Rồi...rồi lu bù...Dĩ nhiên chỉ dẫn chứng thơ Lục Bát 

để sánh vai thơ Lục Bát của Nguyễn Hàn Chung.  Tôi 

có hỏi thêm:  thế thơ Luân Hoán có hơn Nguyễn Hàn 

Chung không?  Có ngƣời làm thinh.  Có ngƣời lắc 

đầu...vì Luân Hoán nhiều khi cóc cần chạy theo luật 

thơ cứ làm theo luật...riêng. Tôi ƣng cái bụng lắm, 

lẩm nhẩm hai câu của Nguyễn Hàn Chung nhƣ kinh 

nhật tụng, bạn bè đứa nào nghe cũng không cần mời, 

đều hƣởng ứng: Dô!  Dô!  Chăm phần chăm em ơi!  

Ui chao là vui hết biết! 

  

Tôi đọc: 

  

Thơ như ma quỷ nặng liều 

Đọc vài câu tưởng đã vèo cõi âm! 

  

(Trích bài Thơ Tình Viết Muộn, LBTT, trang 144). 

  

Tiếp: 

  

Quấn ôm riết chặt lúc trưa 

Xế thôi đã thấy như chưa thấm gì! 

  

(Trích bài Tim Sao Chịu Thấu Mà Gào Thét Yêu, 

LBTT trang 152) 

  

Tiếp: 
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Đàn ông khi đã quy hàng 

Bàn chân càng bó chặt càng u minh! 

  

(Trích bài Sự Đàn Ông, LBTT trang 132) 

  

Tôi hào hứng muốn đọc tiếp thêm, tiếp theo...mấy bạn 

tôi khuyên lơn:  Đủ rồi!  Thơ Lục Bát làm thế là đúng 

niêm luật và gợi tình da diết lắm.  Nguyễn Hàn Chung 

tự khoe thơ Lục Bát của Nguyễn Hàn Chung là Lục 

Bát Tản Thần thì miễn phê, miễn so sánh, chỉ cần gật 

gù và đi tìm mua cả cuốn về đọc cho bõ ghiền! 

  

* 

  

Đọc Lục Bát Tản Thần, càng đọc càng thấm cái hay 

ho của ngôn ngữ Việt Nam.  Từ cái trong sáng của 

Nguyễn Du đến cái u minh của Nguyễn Hàn Chung 

thấy thơ ai cũng nằm trong ánh đèn LED.   

(Trích  ĐỌC TẬP THƠ LỤC BÁT TẢN THẦN của 

Trần Trung Thuần) 
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VÂN HA ̣

 

Đọc LỤC BÁT TẢN THẦN  

 

Tập thơ dày, chẵn 200 bài. Ngoài một số ít bài 

như Về thôi lục bát, bệnh mù màu đã thuyên, Trước 

biển, Thấy,  Độc thoại chữ, Ngụ ngôn con đà điểu, 

Về làng, Tự ngôn thơ, Xem diễn kịch… hoặc một vài 

bài tuy có tên “Yêu kẻ ngoại tình, Tôi viết thơ tình 

rất chay” nhƣng lại không phải thơ tình. Hơn trăm bài 

còn lại toàn thơ tình. Hàng trăm bài thơ tình trong 

một tập thơ. Thật khó cho tôi vì lĩnh vực này tôi mít 

đặc. Không dám mon men. Nói theo ngôn ngữ 

facebook bây giờ “tuổi gì” mà dám bình bàn. Biết vậy 

nhƣng khi đọc không thể cấm đƣợc những cảm nghĩ 

lan man.   

  Vì vậy những đoạn trích và một số bài chép lại 

dƣới đây tôi xin phép “tuyển” theo ý tôi, một ngƣời 

đọc trong muôn bạn đọc. Nếu bạn có ý khác xin mời 

đọc nguyên tác Lục Bát Tản Thần của tác giả trong 

Bản Sắc Việt.   

* 
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Đầu tiên tôi nghĩ về tên tập thơ. LỤC BÁT, thể 

thơ sáu tám truyền thống gần gũi với ca dao, dân ca. 

Ca dao dân ca nhƣ rau tập tàng nhƣ hoa ven đƣờng, 

tôi không chỉ yêu mà còn thƣơng. 

 TẢN THẦN, hay “tản thần hồn” lại xuất xứ từ 

vùng quê xứ “Quảng Nôm” của tác giả, chính xác hơn 

là câu thƣờng nói của mẹ ông, nhƣ nhà thơ có lần tiết 

lộ. (Xin lỗi nhà thơ Nguyễn Hàn Chung, chính ông 

đầu têu viết theo phát âm ngƣời xứ Quảng trƣớc nhƣ 

chó đớm, gió nờm, nên ngƣời đọc mới dám hỗn kêu 

Quảng Nôm). Vậy, bốn chữ “LỤC BÁT TẢN 

THẦN” đã thấp thoáng phần hồn của tập thơ. Đó là 

tiếng lòng của ngƣời con xa quê ngoái về cố hƣơng, 

nhƣ chính tác giả thú nhận:   

“Anh từng chiết giải thâm sâu 

Chiều quê vẫn sững sờ câu “Chiều chiều…”.  

Hai câu này rút trong bài “Về thôi lục bát” (Về thôi 

lục bát?!), tên bài thơ đầu tiên trong tập.  Có nhiều bài 

ca dao bắt đầu bằng câu chiều chiều. “Chiều chiều ra 

đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”;  

“Chiều chiều mây phủ Ải Vân/ Chim kêu ghềnh đá 

ngẫm thân thêm buồn”. “Chiều chiều lại nhớ chiều 

chiều/ Nhớ ngƣời quân tử khăn điều vắt vai”; Và câu 

“Chiều chiều ra đứng lầu tây/ Thấy cô gánh nƣớc tƣới 

cây ngô đồng” đã đƣợc hát thành bài Lý Chiều Chiều 

buồn man mác, hay đến nao lòng.  

Rải rác trong các bài thơ khác trong tập cũng có nhiều 

câu mang tâm trạng chiều chiều nhƣ vậy. Ví nhƣ bài 

“Trƣớc biển”  
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“Nhà Tây không có ngõ sau 

Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều” 

 

“Về ra ngó biển mà đau 

Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi! 

Sao đành câu lí câu lơi 

Gió dông dập đến mãn đời ngư dân”  

 

“Con không đủ sức lật thuyền 

Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ”. 

Nhƣng lục bát của “Lục bát tản thần” khác ca 

dao. Hiện đại hơn linh hoạt hơn, của riêng thƣơng 

hiệu Nguyễn Hàn Chung. Những câu nói lái kiểu 

Nam Trung bộ, kiểu Hồ Xuân Hƣơng  đƣợc ông chọn 

lựa sử dụng đã làm những bài thơ có nội dung nặng 

trở nên nhẹ hều, đọc xong mới hiểu tác giả không 

đùa. Có lẽ nhờ vậy dù tập thơ toàn lục bát nhƣng khi 

đọc vẫn không bị mê man mất tỉnh táo theo nhịp điệu 

ru ru đều đều của thể thơ này. Có những bài có lẽ tác 

giả viết cho những ngƣời cùng thời ông, đang sống 

cùng không gian với ông, nhƣ: 

“Từ ta con chữ phản đòn 

làm thơ chạy trốn mơ màng khôn nguôi” (Về đâu đợi 

nàng).  
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Hoặc  “Tưởng ông lãnh tụ nào teo 

 hỏi ra mới biết cờ treo lộn hồn”. (Bệnh mù màu đã 

thuyên) 

 Không thật hiểu nhƣng vẫn thấy hay hay. Bài thơ 

không vui nhƣng đọc hai câu này lại thấy vui vui!  

Trong bài “Cô liêu ca” có đoạn:  

“Chừ mình mỏi rục tha phương 

hồng nhan đã xếp ly còn nhớ nhau 

lề mề câu trước câu sau 

câu nào cũng có dàu dàu. Vì ai?”  

Tôi thích hai từ láy dàu dàu, nó gợi nhớ khung cảnh  

“dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” trong Truyện 

Kiều của cụ Nguyễn Du. Ở đây nó vẽ lên hình ảnh hai 

ngƣời yêu cũ gặp lại nhau khi đã về già, chậm chạp lề 

mề hỏi thăm nhau bằng vẻ buồn bã, có thể cả than thở 

nữa (hai ngƣời này chắc phải ngoài 90!).  

 Bài “Về quê nhất định” mở đầu bằng cặp sáu 

tám: “Về quê nhất định phải ăn/ mít non trộn với rau 

răm cả ngày”. Những đoạn tiếp theo đều bắt đầu 

bằng cụm từ về quê nhất định:  Về quê nhất định ra 

vườn… Về quê nhất định làm thơ… Về quê nhất định 

lái ghe. Và khổ cuối “Về quê nhất định đau lòng/ mà 

không về ruột bòng bong rối bời”. Ruột bòng bong, 

ruột rối nhƣ mớ bòng bong. Có lần bắt gặp một cụm 

dây bòng bong non còn sót lại trong tàn tích Mỹ Sơn, 

tôi đã reo lên nhƣ gặp lại rừng xƣa thời tuổi nhỏ, 

nhƣng khi gọi mọi ngƣời đến xem thì không ai biết, 

chẳng ai quan tâm bòng bong là cây gì!  
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Dƣới đây là những đoạn trích. 

“Anh ra viễn xứ làm thơ 

về trông sang cả bất ngờ đó em! 

xứ người dẫu có lọ lem 

về quê chả lẽ lem nhem sao đành” 

(Rạc rài về xứ) 

 

  “Nhiều khi rất muốn du côn 

lỡ cầm phấn mấy mươi hơn sao đành 

Nhiều khi tính chửi tanh bành 

cái đồ giun dế tung hoành chiếu văn” 

… (Nhiều khi)  

 

 “Tôi chửi thề loạn trong thơ 

bỗng nhiên một bữa đang mơ mẹ về 

nhìn tôi mẹ hỏi làm thơ 

hay con chửi lộn với người con yêu” 

 

…“Vò đầu tôi mẹ mỉm cười 

hình như con sắp bảy mươi con à” 
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chửi thề thì mặc người ta 

thơ tình thiên cổ không nhà nào điên” 

 

…“Thơ tình phải rất nhu mì 

có phá cách cũng không đi trật đường 

Tránh mòn sáo giết văn chương 

nhưng không vì thế mà luôn chửi thề”.  

(Tôi viết thơ tình rất chay). 

  

“…Cơ đồ sắp đổ xuống sông 

mả mồ bại tướng chớ hòng ngủ ngon 

má hồng vá lại càn khôn 

mai sau em mất khói hương phụng thờ 

 

…Trượng phu mà sống u mê 

suốt đời chúi mũi xổ nghề lưu manh 

rất thua con đĩ thập thành 

rất thua con đĩ trâm anh dãi dầu” 

(Nhớ một nàng kĩ nữ tiền bối). 

 

“Tôi về Đà Nẵng thăm tôi 
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tìm ngây thơ cũ tìm hồi hộp xưa 

Tôi về Đà Nẵng nghe mưa 

Nắng như lửa đốt ngày chưa xuống đò 

 

Bạn bè có đứa hay ho 

Đứa khô như tép buồn xo hát xàm 

Đứa bắt tay nó lạnh òm 

Đứa làm thơ phải diễn tuồng ruồi bu 

 

Tôi về tìm bến Đò Xu 

Sân bay Nước Mặn kín phu quán tàu 

 

…Tôi về Đà Nẵng đẹp hơn 

Gái Đà Nẵng có chập chờn đẩy đưa 

Mà sao tôi thấy như vừa 

Có ai cắt một lát cưa ngang chiều” 

(Tôi về Đà Nẵng) 

  

“Tự ngôn thơ” không phải bài đầu tiên, không cuối 

cùng trong tập. Nhà thơ coi thơ nhƣ scag, một dạng 

ma túy làm vơi dịu niềm đau dù có lúc ông kêu lên 

“Thơ ca ích mẹ chi trời”. Tôi xin phép chép lại 

nguyên bài.  
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TỰ NGÔN THƠ 

Chuyên tâm lục bát tản thần 

Không ham cày xới mấy tầng thanh cao 

 

Trữ tình bờ bụi ca dao! 

Rong chơi tự sự tầm phào lâng lâng 

Đôi khi gieo thả rần rần 

Cũng là hơi hám cách tân bộn bề 

 

Những gì cấm kị u mê 

Tung ra xả láng chẳng hề sợ nhau 

Thuốc nào vơi bớt niềm đau 

Là ta chích choác cần đâu e dè 

 

Chuyên tâm lục bát vỉa hè 

không cam bóng sáo mòn đè lên thơ!  

_______________   

 Xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu. 
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BÌNH ĐỊA MỘC 

LỤC BÁT NGUYỄN HÀN CHUNG 

Lời thƣa! 

Ngày anh Chung làm thơ và đƣợc mọi ngƣời biết tên, 

biết tuổi thì tôi vẫn là đứa lơ ngơ, chạy theo các bậc 

đàn anh nhƣ Nguyễn Tấn Sĩ, Phùng Tấn Đông coi họ 

chơi văn nghệ, khóc cƣời thế sự. Một lần tôi may mắn 

đến nhà anh Chung ở Điện Bàn, đi sâu vào con 

đƣờng, cánh đồng, hàng cau… Đại loại thế để nghe 

nói chuyện về thơ, chỉ vẽ từng câu chữ, bất chợt mơ 

ƣớc một ngày nào đó mình cũng nhƣ đƣợc nhƣ anh 

Chung. Nói ra thơ, thở ra thơ, hắt xì hơi ra thơ nốt! 
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Bẵng đi thời gian khá lâu, ngay bản thân tôi cũng 

không kịp nhớ mình đã đi đâu, về đâu trong cái xứ 

thiên đƣờng tím biếc này, hà huống ai đó còn nhớ đến 

tôi, hỏi tôi. Mầy đâu rồi? Một đứa lơ ngơ, lác ngác! 

Bỗng hôm nay, anh Chung từ Mỹ gởi về cho tôi file 

bản thảo 200 bài thơ Lục Bát. Thật xúc động và vô 

cùng vinh dự, anh Chung lại gợi ý “Em chọn vài bài 

em thích rồi viết cảm nghĩ về nó”. Thƣa anh, em mà 

viết lời bình thơ thì giới học thuật văn chƣơng bỏ 

nghề à? 

Anh Chung ạ, dân Quảng Nam mình ƣa nói dốc và 

thích cãi nhau thôi, chứ Bình Địa Mộc không dám 

“múa rìu qua mắt thợ ”. Tuy nhiên thơ của anh em 

vẫn đọc đều đặn trên mạng khi bắt gặp, nói chung 

cũng tùy duyên. Và, không những anh mà đối với tất 

cả các bậc thi bối, tiền bối em đều ngƣỡng mộ nhƣ 

thơ anh Hoàng Lộc chẳng hạn cũng đồng hƣơng với 

mình đó, cũng xa xứ nhƣ anh đó. Thơ các anh đằm 

đã, có tình, có hậu càng đọc càng trƣởng thành. 

Nhân đây, tôi xin cảm ơn tất cả các anh, các chị hoặc 

gián tiếp, hoặc trực tiếp đã gieo hạt vào tâm hồn thơ 

tôi, vốn dĩ là một quãng sân sụp sìa, ƣớt đẫm ngày 

Đông; khô khốc, lụi tàn vào ngày Hè oi ả để dần dà 

ấm áp, để trở nên nồng nàn nhƣ mùa Xuân tƣơi mát! 

Xin phép anh Chung cho tôi đƣợc đăng lên đây 3 bài 
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thơ trong tập bản thảo Lục Bát Tản Thần của anh nhé. 

Kính chúc anh mạnh khỏe và sáng tác đều tay. 

 

1.- Bây chừ hết sợ 

Bây chừ hết sợ đa đoan 

vẫn còn quýnh quíu níu bòn chút thu 

lặc lè tìm trái mù u 

tròn quay lăn tự tít mù xa xăm 

Bây chừ bỡn hớt tháng năm 

chơi vui thỏa thích đâu thèm nhớ ai 

không thèm nhớ cả bài lai 

làm chi cho mệt đời trai mỏn rồi 

Bây chừ hát khúc thôi nôi 

có thiu cũng thú vị đời lƣu linh 

mấy cô đơn chiếc thƣơng mình 

rũ lòng tha thứ nòi tình ngót hƣơng 

Bây chừ không dám soi gƣơng 

sợ buồn hiu mấy lóng xƣơng mỏi mòn 

rủi ro ngày gã bị còng 

khóa du ca cất ở trong rƣơng hòm 

Bây chừ hết sợ dị òm 

lửa diêm nhen ngấm tim bom tắt rồi 
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2.- Điếm 

điếm lên sân khấu diễn tuồng 

điếm lên phim điếm cởi truồng mua danh 

mấy tay điếm diễn rất sành 

muốn điếm thúi phải thiệt rành sáu câu 

điếm nghèo khác điếm nhà giàu 

tuy cùng môn phái mƣợn màu phấn son 

điếm kinh điển điếm di ngôn 

điếm quan chức điếm cúi lòn quyền môn 

điếm chín mƣơi điếm sồn sồn 

điếm áo the điếm cổ cồn điếm chui 

điếm sang chảnh điếm ghẻ ruồi 

điếm sang xứ khác kiếm ngƣời ấu dâm 

điếm thô lỗ điếm văn minh 

điếm hàng xóm điếm em anh điếm thƣờng 

điếm trong miếu điếm trên giƣờng 

điếm dân chủ điếm tha hƣơng cộng đồng 

thử làm điếm đực lông bông 

mới hay làm điếm rất không dễ dàng 

 

3.- Ngày em trăm tuổi 

Ngày em trăm tuổi anh ra 

ma không còn đợi một tà áo bay 

Những vờn những lƣợn trong ngày 
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xƣa tàn cuộc rƣợu ta bày cuộc yêu 

Ngày em trăm tuổi rất nhiều 

anh trai thôi nói lời điêu với nàng 

Những tình lữ những tình tang 

bồng nhau vào cõi lỡ làng thiên thu 

Ngày em trăm tuổi sa mù 

mƣa xanh nấm cỏ lu bù tội chung 

Những chiều những tối âm cung 

đàn ông lỗi nhịp anh hùng bụi khô 

Ngày em trăm tuổi ta hồ 

văn chƣơng chi sự ô hô tiêu tùng 

Những phƣờng những bọn à không 

ai còn khao khát ba vòng nữa đâu! 

Ngày em trăm tuổi qua cầu 

tre reo kệ gió giang đầu thổi khan 

Những ai đã lỡ điêu tàn 

tro bay về chốn hồng hoang đã đành 

Ngày em trăm tuổi thiệt tình 

nƣơng theo bóng ngã vong linh cõi nào 
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NGUYỄN SƠN 

Tôi hân hạnh nhận đƣợc tập thơ “LỤC BÁT TẢN 

THẦN” từ anh Nguyễn Hàn Chung gởi tặng hôm qua 

(bản pdf). Trƣớc hết, xin cảm ơn và trân trọng tình 

cảm anh dành cho tôi. Xin chúc mừng thi sĩ và đứa 

con tinh thần của anh. 

Vì số lƣợng thơ khá lớn (200 bài) nên chƣa thể đọc 

hết ngay đƣợc. Tuy nhiên, qua khoảng 20 bài tôi đã 

đọc, xin có chút cảm nhận nhƣ sau: 

 

Một tập thơ đầy thi vị, rất “Nguyễn Hàn Chung” 

không thể lẫn. Những câu thơ ngôn từ giản dị mà sâu 

xa, nghìn trùng mà gần gũi. Những tứ thơ lạ – mà 

không lạ, hiền hoà mà dữ dội, phong ba mà rất quê 

nhà….Những cặp phạm trù tƣởng chừng đối nghịch 

nhau mà lại rất chan hoà, êm đềm xen lẫn xót xa trong 

hàng chuỗi 6/8 đầy giai điệu. Bây giờ, thì tôi đã hiểu 

hai chữ “TẢN THẦN” của anh, chẳng biết có đúng 

không! Tôi nói theo cảm nhận chân thật của chính 

mình trong lúc rỗi rãi thƣởng thức đầy chiêm nghiệm. 

Và, tôi sẽ tiếp tục đọc cho hết tác phẩm này của anh. 

 

Một lần nữa, xin cảm ơn anh và xin trân trọng giới 

thiệu cùng bạn đọc yêu thơ tác phẩm “LỤC BÁT 

TẢN THẦN” – tác giả NGUYỄN HÀN CHUNG. 

Một tập thơ, theo tôi, là tuyệt vời để đọc. 
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HAI TRẦU-LƢƠNG THƢ TRUNG 

 

 

MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG TRONG THƠ 

CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG 

 

Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất khó đọc! Từ 

“Nghịch Lưu Của Tuổi”, rồi qua “Dự Cảm Rời” 

mấy năm trƣớc và mới đây trên các trang thơ của 

“Lục Bát Tản Thần” là một chuỗi dài những vần thơ 

khó đọc! Dƣờng nhƣ việc làm thơ ở Nguyễn Hàn 

Chung không phải là để thả hồn vào những vần thơ 

mà là chữ và chữ… Nói thế không biết có vội vàng, 

phiến diện lắm không khi ngƣời làm thơ nhƣ Nguyễn 

Hàn Chung đã có một chặng đƣờng khá dài mơ 

màng cùng thi phú? Là một ngƣời đọc bình thƣờng 

nhƣ tôi thì tôi nghe ra ở thơ ông là gánh nặng của 

một ngƣời đang gánh chữ giữa cơn nắng cháy những 

trƣa Hè! Làm thế nào mà tôi có thể nghĩ khác cho 

đƣợc?  

 

Thế nhƣng, ngƣời làm thơ nào, dù tài giỏi cách mấy, 

dù cao siêu cách mấy, kể cả nhọc nhằn gánh chữ trên 

đôi vai đôi lúc mỏi rụng rời, họ không thể nào thoát 

ra khỏi cái chất rất gần, rất thật của một con ngƣời 

bình thƣờng! Chính vì cái nền tảng bình thƣờng ấy ở 

mỗi con ngƣời mà ngƣời làm thơ còn chắt chiu lại 

đƣợc phần nào; đó chính là cái nền của thi ca trữ tình 

mà anh không thể cất giấu ở đâu cho đƣợc! Và cũng 

chính vì cái nền tảng bình thƣờng ấy ở mỗi con 

ngƣời làm thơ là cái tình cảm, cái rung động, cái chất 
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lãng mạn, cái chất trữ tình ấy mới làm nên những 

vần thơ thực sự là thơ! Nhận ra điều ấy, tôi nghĩ 

ngƣời làm thơ nhƣ Nguyễn Hàn Chung, ông cũng 

không phải là ngƣời ngoại lệ! 
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Bìa thi tập Dự Cảm Rời của Nguyễn Hàn Chung, ấn 

hành năm 2015, Hoa Kỳ; và bìa thi tập Lúc Bát Tản 

Thần, Bản Sắc Việt ấn hành, năm 2018, Hoa Kỳ. 
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Có một điều may mắn cho ngƣời đọc thơ của 

Nguyễn Hàn Chung qua một chặng đƣờng  dài từ 

1968 đến nay, năm 2018, tròn năm mƣơi năm, là 

không phải đi tìm đâu xa những bài thơ cũ; mà nó có 

ngay trong tuyển tập “Dự Cảm Rời”(2015),và “Lục 

Bát Tản Thần”(2018), thành ra, thơ của ông đang ở 

đây và bây giờ! 

 

Dƣờng nhƣ, bối cảnh chung quanh của mỗi thời mà 

bất cứ nhà văn, nhà thơ nào đã và đang sống cũng 

chảy tràn vào tâm tƣ của mỗi tác giả. Chúng ta thấy 

cái thời tác giả Nguyễn Hàn Chung vừa lớn lên và 

biết suy tƣ cũng là cái thời chiến tranh khói lửa khốc 

liệt! Những năm tháng mà chúng ta thƣờng nghe kể 

về những “dấu binh lửa”, “dọc đường số một”, 

“mùa hè đỏ lửa”, “đại lộ kinh hoàng”,“Tết Mậu 

Thân”… là những năm tháng mà bất cứ ngƣời nào 

từng trải qua và từng nghe nhắc tới đều là những thời 

kỳ mà ngƣời ta từng băng qua những ngày dài khói 

lửa ấy đều băn khoăn về sự tàn phá kinh hoàng của 

chiến tranh, cả sự tan tác ngoài trời cùng nỗi tan tác 

trong lòng ngƣời của một bà mẹ già trăm đắng ngàn 

cay: 

 

“Lệ tràn pha sắc máu 

Lửa đỏ ngập trời đông 

Trắng đêm niềm uất hận 

Máu chảy loang thành dòng 

 

Bước chân già khập khiểng 

Lê lết kéo trên đường 

Bom chực rơi đầu ngõ 
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Đạn muốn hằn qua xương 

 

Người mẹ già bật khóc 

Âm ba không thành lời 

Bởi không còn nước mắt 

Cho căm hờn thương đau.” 

 

(Chiến cuộc với mẹ, 1968, Dự Cảm Rời, trang 19) 

 

Với vài nét chấm phá ngắn ngủi nhƣ mấy vần thơ 

vừa dẫn, chúng ta thấy ở Nguyễn Hàn Chung, có lẽ 

lúc bấy giờ tác giả còn rất trẻ, nếu không muốn nói 

là còn quá trẻ, nhƣng ông đã thấy, đã nghĩ về chiến 

tranh và đã sống với chiến tranh bằng một chút tình 

của một ngƣời trong cuộc lữ… 

 

Dĩ nhiên rồi, là một ngƣời con trai nào từ thuở nhỏ 

cho đến lúc mới lớn lên và đi vào đời với một chút 

bâng khuâng lãng mạn mà không mơ mộng yêu 

đƣơng? Chàng trai trẻ Nguyễn Hàn Chung với chút 

hồn lãng mạn của thuở đôi mƣơi ấy cũng để lại chút 

xót xa cho một buổi trở về quê cũ của một lần nắng 

hạ, và cơn gió khô giữa ngày Hè: 

 

“Khi trở về giữa một ngày nắng hạ 

Em có còn hong nỗi nhớ cho tôi 

Mưa cuối phố se hồn tôi giọt quạnh 

Bước chân về cũng hiu hắt buồn thôi. 

 

Khi trở về giữa một ngày gió hạ 

Môi khô ran những thương mặn tình nồng 

Tôi chợt mọc trong hồn trăm sợi nhớ 
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Cũng u hoài như con nước mênh mông.” 

(Khi trở về Đà Nẵng, 6-1970, DCR, trang 20) 

 

Nhƣng rồi chàng trai trẻ ấy không chỉ “cũng hiu 

hắt”, “cũng u hoài”, mà tác giả còn tự ví mình nhƣ 

“loài cỏ hạ, mọc giữa khu rừng cao hoang vu” và 

đâu đây có  tiếng“cười rộn rã” vô tình của ngƣời 

yêu ngày cũ và để rồi tự nhủ lòng mình thôi thì cũng 

đành hờ hững nhƣ một giấc chiêm bao!  

 

“Khi trở về tôi như loài cỏ hạ 

Mọc cỗi cằn trên hoang phế rừng cao 

Khi tôi về tiếng em cười rộn rã 

Cũng hững hờ như một thoáng chiêm bao.” 

 

(Khi trở về Đà Nẵng, 6-1970, DCR, trang 20) 

 

Trong bài “Một khúc tình không tưởng”, tác giả sáng 

tác tháng 10 năm 1971, với hai câu thơ mở đầu: 

 

“ Nhớ hoài khanh nhớ hoài khanh 

Ngựa thời gian đã tế nhanh trong mù.” 

 

(Một khúc tình không tưởng, DCR, trang 21) 

 

Ở đây, tác giả cố ý làm mờ đi một điển tích xƣa với 

mấy chữ “ngựa thời gian”, nhƣng có lẽ dƣới con 

mắt của ngƣời đọc nhà quê già nhƣ tôi vốn cổ hủ, tôi 

chợt nghe ra ở đó có mấy chữ “bóng câu”: Do chữ 

“câu ảnh”. Trong Tống Sử có câu “Nhân sinh như 

bạch câu quá khích”, nghĩa là: Đời người như bóng 

con ngựa trắng nhỏ chạy qua lỗ hở. Ý nói đời ngƣời 
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qua mau và quá ngắn ngủi. Thì ra, “khúc tình” xa 

xƣa ấy dù “không tưởng”, dù đƣợc thời gian mau 

mau vùi lấp đi rồi nhƣng hồn thơ ở Nguyễn Hàn 

Chung vẫn mang một mối u hoài, thƣơng cảm, bâng 

khuâng: 

 

“Nhớ hoài khanh nhớ hoài khanh 

Bên hiên chải tóc thề xanh độ nào.”   

(Một khúc tình không tưởng, DCR, trang 21) 

 

Rồi đến năm 1972, một năm sau đó, Nguyễn Hàn 

Chung vẫn không rời nỗi nhớ; nhƣng cũng đành thôi 

với chút cay đắng ngậm ngùi: 

 

“Gọi người tình mãi không thưa 

Đành thôi chút đắng cay thừa cũng xa.” 

 

(Lục bát cho người tình, DCR, trang 22)  

 

Tác giả Ngyễn Hàn Chung năm nay chắc ông chƣa 

già, nhƣng có lẽ tác giả cũng không còn trẻ nữa! 

Chính vì vậy mà “Nghịch lưu của tuổi” lúc này tức 

là ông làm một công việc mà ngƣời trọng tuổi nào 

cũng muốn một lần quay gót trở về; trở về với những 

ngày của tuổi hai mƣơi, của những năm tháng trƣớc, 

của một thời khó quên, một cố gắng dù không khó 

nhƣng cũng làm cho hồn thơ của ông nhiều lúc bồn 

chồn tấc dạ xiết bao!  

 

“Mùa mưa nào không trắng xóa hà phương 

em ở lại chiều anh không hẹn thuở 

anh thức hết những bọt bèo rơm rạ 
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tiếng chuông câm rưng rức buổi xa người 

nhỏ chăn đồng cuối tóc phải chăn côi 

ngoai ngoái lại mồ cha xanh nếp trán 

nâng chai cạn mà không đành nốc cạn 

 

Giọt rơi tràn con mắt nhướng sa mi 

tuổi lăn tròn đời bể nửa viên bi 

những cạnh sắc cứa vào đâu cũng xóc 

thôi thì cố níu trái tim thất lạc…” 

(À ơi điệu cũ, trang 121) 

 

Trở về nhƣng không làm sao tìm lại đƣợc tuổi thơ 

ngày ấy, thì thôi cũng đành “cố níu trái tim thất lạc” 

giữa muôn trùng! Để rồi, ngƣời thơ đành ngồi trầm 

tƣ và than trách số phận chính mình: 

 

“Chiều tới sáng lục tìm mưa cắm cúi 

ngón với bàn ngong ngóng đến thê lương 

gần rất lạ xa tới tầm tay với 

sợi mong manh riết róng cột âm thầm 

lầu cây khế leo tấm thân chùm gởi 

nhướng lên mù thấy rõ một xa xăm 

vẫn mụ mị lùng bùng cơn cớ trước 

ngơ ngơ ngác ngác những phương chiều 

 

Mùa không hắt 

tia nắng vàng. Vô phước 

kẻ điêu nào còn léo hánh cô liêu.” 

 

(Léo hánh cô liêu, DCR, trang 127) 
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Trên đây là vài bài thơ trong “Nghịch Lưu Của 

Tuổi” mà tác giả cho in lại trong “Dự Cảm Rời” nhƣ 

một tuyển chọn mà cũng là một cách đổi tên trong 

ngăn tủ ký ức của tác giả, một thứ ký ức rất xót xa, 

thêm chút bâng khuâng nhƣng mãi hoài cứ theo chân 

ngƣời thơ trăn trở những bóng chiều! Rồi ngƣời đọc 

không dừng lại ở đó, theo thời gian, có lẽ cũng thêm 

một lần mời bạn đến với “Lục Bát Tản Thần” của 

Nguyễn Hàn Chung, xem chừng hơi lạ! 

 

Thực tình ra, tôi không có ý cắt nghĩa tựa bất cứ một 

tác phẩm nào của bất cứ một tác giả nào; và  với 

“Lục Bát Tản Thần”, cũng vậy. Lục bát là thể thơ rất 

cũ nhƣng sao lại là “lục bát tản thần”? Điều này có 

lẽ chỉ có ngƣời tạo ra nó và đặt cho nó cái tên thì 

mới có thể cắt nghĩa đƣợc đầy đủ! Nhƣng cần gì thắc 

mắc về một cái tên gọi giữa cõi nhân sinh này! Phải 

vậy không, thƣa bạn? Và cái mà tôi muốn mời bạn 

bƣớc qua khỏi cái tựa rất ƣ lạ-lạ ấy là trong những 

trang thơ huyền ảo của Nguyễn Hàn Chung còn đọng 

lại chút gì không sau mỗi lần mình gắp sách lại? Đó 

là trọng tâm của mấy hàng ngắn ngủi này xin thƣa 

cùng bạn vậy! 

 

“Lục Bát Tản Thần” vốn là một mạch dài trong 

chuỗi sáng tác của Nguyễn Hàn Chung, nên nhƣ tôi 

có nhắc qua khi vào bài, ôi thôi, chữ là chữ! Nhƣng 

có một điều là dù ông có giấu kỹ những suy tƣởng 

của mình về trời đất, về thế thái nhân tình trong 

những câu thơ lục bát còn nguyên hình hài cũ hoặc 

chúng đã bị cắt rời, cắt rời…; và làm cho mỗi câu dài 

đủ âm đủ vần thành từng khúc, từng khúc ngắn dài 



243 |L Ụ C  B Á T  T Ả N  T H Ầ N  

 

rất lạ khác nhau thì cái chất trữ tình trong máu huyết 

ông, cái nỗi dằn vặt trong hồn ông nó vẫn còn đó 

một cách nguyên vẹn, khó phai lợt! Bạn muốn tôi 

dẫn ra vài vần thơ tiêu biểu ấy chứ gì? Thì đây, xin 

mời bạn: 

 

“Từ ta héo đến ta hon 

Cười toe toét giấu nỗi buồn tái tê” 

 

(Về đâu đợi nàng, LBTT, trang 23) 

 

“Chắc chi đủ khạp, khui, khàn  

Mai kia còn được tới hoang dưới mồ.” 

 

(Chơi tứ sắc ở hội cao niên, LBTT, trang 33) 

 

“Lề mề câu trước câu sau 

Câu nào cũng có dàu dàu. Vì ai!” 

  

 (Cô liêu ca, LBTT, trang 40) 

 

“Tưởng rằng dứt áo là thôi 

Nào hay sợi rách cột người chết trân” 

 

(Cột, LBTT, trang 41) 

 

“Giá như cứ giá như hồi 

Xưa ta đâu phải ngậm ngùi. Giá như.” 

 

(Giá như, LBTT, trang 56) 

 

“Già thì phải quạnh hiu thôi 
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Cớ chi ngày trẻ trung thời ngủ quên 

Cớ chi bán sống lấy tiền 

Cớ chi mơ mộng hão huyền đầy kho” 

 

…. 

 

“Già rồi biết phận mình đi 

Chén cơm sớt đổ bát mì bưng rơi 

Cớ chi còn nhớ nón cời 

Như nàng Chăm nhớ hồn Hời năm xưa” 

 

(Cớ chi, LBTT, trang 64) 

 

“Kệ đi đừng có ưu phiền 

Kệ đi, đừng có ưu phiền. Kệ đi.” 

 

(Kệ đi, LBTT, trang 65) 

 

“Chiều trời xưa ấy thu phân 

Tiếc không thể tiếc, quên dần, không quên.” 

 

(Gió giông quê cũ, LBTT, trang 224) 

 

Vâng, thƣa bạn, còn nhiều lắm những vần thơ tê tái 

ấy! 

 

Qua hai thi tập “Dự Cảm Rời” và Lục Bát Tản Thần” 

của Nguyễn Hàn Chung mà tôi vừa đọc lại nhƣ ngƣời 

vừa đi ngang qua một khu vƣờn trồng cây ăn trái, tôi 

cố tìm ra những trái chín cây mà ông chủ vƣờn muốn 

giấu kỹ cho riêng mình! Nhƣng qua cái nhìn rất quê 

mùa của một ngƣời nhà quê già chuyên trồng cây ăn 
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trái với phân cỏ mục nhƣ tôi cách nay có tới ngoài 

bảy chục năm, tôi thiển nghĩ thơ ông sau này có lẽ sẽ 

còn lại với riêng ông là một chút tình riêng, một chút 

buồn man mác mà xa xăm, diệu vợi cùng với một 

chút “bâng khuâng như tỉnh như say một mình” (*) ; 

và dù đôi lúc ông rất cứng cỏi vì cái gốc chàng trai xứ 

Quảng Nam với sông nƣớc Thu Bồn ngày nào cứ 

chảy mải miết, không ngừng trong huyết quản của 

ông, nhƣng rồi ra sẽ có một ngày lòng ông sẽ mềm lại 

vì một chút tình riêng ấy, một chút buồn man mác ấy, 

và một chút bâng khuâng ấy!  

 

Mong lắm thay! 

 

Hai Trầu-Lƣơng Thƣ Trung 

Houston, giữa tiết Thu lạnh, ngày 28 tháng 11 năm 

2018 

 

(*) Câu Kiều của Nguyễn Du. 
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HỒ ĐÌNH NGHIÊM 

 

THƠ KHÔNG DỄ CỞI 
 

 

Đọc LỤC BÁT TẢN THẦN của NGUYỄN HÀN 

CHUNG 

(Bản Sắc Việt xuất bản -2018) 

 

Cởi là lột bỏ, tháo ra. Khác với cỡi, là leo lên. Một ví 

dụ rõ nhƣ ban ngày: Đợi em cởi áo quần, xong rồi anh 

sẽ cỡi em. (Đằng ấy là bác sĩ thú y hở? Sao nỡ xem tớ 

là bò? Ăn no bò cỡi?) 

Chốt lại, thơ nào phải y phục mà hăm he lột truồng? 

Tôi xin thú nhận, rất vụng về, loay hoay giữa hỏi, 

ngã. Chƣa từng đƣa tay cởi áo mỹ nhân cũng nhƣ mù 

mờ việc cỡi ngựa xem hoa. 

Nhà thơ từng phân trần: 

“Cởi đồ thì dễ nhưng thơ 

thì không dễ cởi như đồ đâu em”. 

Em dễ chịu thì không nói làm gì, gặp em khó tánh sẽ 

bắt bẻ: Ai biểu cởi đồ ra dễ, anh mà lạng quạng tui 

khẻ tay anh. Khẻ là lấy thƣớc gỗ mà đánh, (chẳng biết 

dấu hỏi hay dấu ngã? Đánh nhẹ gọi bằng đánh khẽ?) 

Thế thì cũng tuỳ thuộc vào đối tƣợng mà phân trần, 

để tránh lôi thôi. Đối tƣợng của nhà thơ chừng nhƣ 

thuộc loại dễ bảo cả? (Bị lời thơ mê hoặc?). Nhƣng 

lắm khi cũng: 
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“Sượng sùng không biết hỏi ai 

Về nhà cũ đứng cổng ngoài chờ cơm”. 

Nhà cũ ắt sẽ có vợ (cũ) ở bên trong. Dậm cẳng khi 

chờ cơm chín, nhớ ca dao có bàn qua “hoàn cảnh”: 

… bây giờ lửa đã cháy lên, 

lợn no con nín, tòm tem thì tòm. 

Tòm tem súc tích, giàu có hơn chữ làm tình, nhỉ? 

Nhƣng hình nhƣ nó mang chút vụng trộm, có vẻ “đi 

tàu nhanh”, có vẻ “mì ăn liền”, bạ đâu xâu đó. Nhà 

thơ có khi đã phân biệt rạch ròi ra hai vấn nạn giữa 

làm tình và làm thơ: 

“Thơ tình khác với làm tình 

khác nhau xa chẳng phải hình như đâu 

thơ tình mê hoặc rất lâu 

làm tình mê muội rất mau lẹ mà!” 

Tác giả, nhà thơ ấy, thời gian gần đây “mê hoặc rất 

lâu” trên hầu hết các diễn đàn văn chƣơng hải ngoại. 

“Chẳng phải hình nhƣ đâu”, ngƣời đọc đã quen thuộc 

tên tuổi Nguyễn Hàn Chung, vị sứ giả mang duy một 

nhiệm vụ: Phóng khoáng trao gửi ra giữa đời vỏn vẹn 

một chữ Tình, sau khi nhìn ngắm Tình qua nhiều góc 

cạnh kèm với chút thật thà, chút bông lơn, chút trào 

phúng mà đa phần là rút ruột răn đe, kế đến chúi mũi 

chúi lái vào nhƣ kiểu ngày mai đã tận thế. Trong nƣớc 

kêu bằng “chơi không khoan nhƣợng” hoặc “ăn chơi 

không sợ mƣa rơi”. Chữ Tình dƣờng nhƣ muôn đời 

thích “chăn gối” với thể thơ lục bát. Và nhà thơ 

Nguyễn Hàn Chung đã vừa đích thân đứng ra se 

duyên cho anh Sáu Tản chung đôi với chị Tám Thần. 

Trang 29 có bài Chèn: 
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“Em từ 

chèn 

khít 

lên tôi 

Hai thiêu thân 

múa 

cặp đôi lạc bầy 

Vẫn còn 

hở 

dấu vân tay 

Cho nhau 

chèn 

thế gian này 

vào trong”. 

Chèn thƣờng đi với ép. Ngày xƣa, mấy cô gái thích 

nói: Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em! Đó cũng là lời phân 

bua của các cậu con trai, không đổi nội dung. Cả 

giống cái lẫn giống đực đều xài chung đƣợc, chẳng 

sai văn phạm. Nó có tản thần không? Khi ngƣời ta sợ 

hãi cùng cực, tột độ, ví nhƣ vừa nhát thấy ma, mặt tái 

nhợt, nói ú ớ, vấp váp. Thời khắc trôi (chừng tàn một 

nén nhang?) lúc đó kẻ vô phúc kia mới lại thần hồn, 

tìm đƣợc sự tỉnh trí. Để giải thích về cái thót tim chợt 

va vấp trong sát na kia, ngƣời ta thƣờng dùng tới chữ: 

Tản thần. 

Nguyên trạng là thế, nhƣng tản thần chẳng chịu dậm 

chân một chỗ. “Nó” hăm hở đi xa để trên đƣờng tình 

cờ đối mặt với một dung nhan cực kỳ diễm lệ, ngƣời 

ta cũng chỉ biết ú ớ bình phẩm: Đẹp tản thần! 
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Khi ngƣời nữ đã đẹp tới mức tản thần thì á hậu hoặc 

hoa khôi cũng đành gạt lệ thua buồn. Đẹp tản thần 

đứng mút đầu này trong khi ở mút chỉ cà tha kia là 

xấu đến ma chê quỷ hờn. Trong tác phẩm Cung Oán 

dài tới 356 câu của Nguyễn Gia Thiều có câu bàn tới 

vẻ đẹp từa tựa tản thần, chỉ bóng gió thôi: “Tây Thi 

mất vía Hằng Nga giật mình”. Cổ thi thƣờng ỡm ờ 

thế, tả cảnh mây mƣa chỉ ngắn gọn có đôi hàng: 

“Thôi, chuyện vợ chồng thì ai nấy cũng đã tƣờng, kể 

ra làm gì cho tốn giấy”. Tả ngƣời đẹp vén xiêm y 

ngồi đái sau vƣờn đêm: “Chị hằng trông thấy liền đỏ 

mặt mà trốn sau đám mây đen!” 

Tản thần theo cách luận chuyện của nhà thơ Nguyễn 

Hàn Chung thì khó có ai “dễ cởi đâu nghe”. Bạn hãy 

tạm quên cái nhan có vẻ “tản thần” đầy đe doạ nọ, thử 

đọc một bài có dính tới “lục bát tản thần” hoạ may 

ngộ ra, bài Tự Ngôn Thơ: 

“Chuyên tâm lục bát tản thần 

Không ham cày xới mấy tầng thanh cao 

Trữ tình bờ bụi ca dao 

Rong chơi tự sự tầm phào lâng lâng 

Đôi khi gieo thả rần rần 

Cũng là hơi hám cách tân bộn bề 

Những gì cấm kị u mê 

Tung ra xả láng chẳng hề sợ nhau 

Thuốc nào vơi bớt niềm đau 

Là ta chích choác cần đâu e dè 

Chuyên tâm lục bát vỉa hè 

không cam bóng sáo mòn đè lên thơ”. 
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Có thể đây là một tuyên ngôn, nhằm xác định chủ 

đích của tác giả. Quan niệm của nhà thơ, tự mình 

khoanh vùng và rõ là ông chƣa từng phụ bạc ca dao. 

Một đôi bài khiến tôi nhớ qua Bùi Giáng (phân trần), 

dăm ba bài khác lại tƣởng tới Nguyễn Đức Sơn (bông 

đùa). Ngay cả ngƣời luôn tìm cách làm mới thơ, 

Thanh Tâm Tuyền cũng có khi (1963) tự nhận: 

“hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao 

đêm hôm qua mưa luồn mái dạ 

mưa ngủ cùng những kẻ cô đơn 

bao nhiêu xa cách không bằng giận hờn 

đừng giận anh em hỡi mưa trời còn thương anh 

mưa bên kia sông mưa nửa dòng nước 

ta thương cô mình như bước nhớ chân”. 

Cái khác biệt là nhà thơ Thanh Tâm Tuyền “làm ca 

dao”, mƣợn điển tích trong ca dao mà khi thuật lại, 

không dụng tới thể lục bát nhƣ thƣờng hằng. Và lục 

bát của Nguyễn Hàn Chung hôm nay đang đứng về 

phía Luân Hoán, Hoàng Lộc, những bậc tài hoa vẫn 

muốn tránh xa sự nhàm chán mà lục bát thƣờng gặp 

phải khi lỡ rơi vào tay những kẻ vừa nhập môn. Chợt 

nhớ ra, ba ngƣời vừa nhắc tới đều đƣợc sinh đẻ ở đất 

Quảng Nam. Nơi có lẫy lừng Bùi Giáng: 

“Ta đi gởi lại đôi dòng 

Lá rơi có dội ở trong sương mù”. 

Sƣơng mù có phải là cõi thơ? Sƣơng mù sẽ vây khốn 

một đứa nhƣ tôi nếu hắn rục rịch “chích choác cần 

đâu e dè”: 

Sáu tám tưởng có bấy nhiêu 

Ai ngờ buổi nọ thơ kêu tản thần. 
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Tôi nhìn ra chút tản thần ở bài Rặn Thơ, in ở trang 

183: 

“Anh ngồi rặn 

méo 

tàn nhang 

Em ngồi rặn 

nhíu 

hai làn môi cong 

Chúng mình 

rặn 

quá long đong 

Nhưng còn 

rặn 

nghĩa là lòng còn đau”. 

Tản thần khiến tôi chẳng ngán, tôi yêu thích giọng 

điệu đặc trƣng của riêng Nguyễn Hàn Chung qua bài 

Thời Tiết: 

“Gió đâu có biết buồn vui 

có khi thành bão giết người 

như chơi 

Mưa đâu có phải của trời 

có khi trần trụi buông lời 

phù vân 

Sấm đâu có phải là thần 

có khi đánh xuống mộ phần 

hồn ma 

Sét đâu có phải đàn bà 

có khi cũng phóng tia ra 

phũ phàng 
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Gió mưa sấm sét ngỡ ngàng 

từ nghe chúm chím điệu đàng 

Em yêu…” 

Mƣợn thời tiết để luận tới “Em yêu”. Hết nắng mƣa 

xong thì Để Trả Lời Một Câu Hỏi: 

“Yêu chay là 

kiếp nạn 

tôi 

Mắc chi 

em 

trả treo lời 

thị phi 

Tôi yêu gái đẹp 

làm gì 

Chỉ yêu 

gái hết 

dậy thì 

Như em”. 

Cõi thơ Nguyễn Hàn Chung bộn bề cảnh giới khó 

lƣờng giữa thực hƣ, ma quỉ chận đƣờng hoặc ong 

bƣớm vờn quanh, tựu trung đều dắt ngƣời đọc tới 

cuối đƣờng “Tình”. Nhiệt tình dắt, vui thú dắt, hƣớng 

đạo sinh ấy còn biết đùa cho lữ hành vơi bớt nhọc 

nhằn. Chặt trái dừa tƣơi: Ngọt tản thần chƣa? Ngậm 

hột ô mai: Chua tản thần chƣa? Lên núi cao dòm 

xuống triền vực: Đã chóng mặt tản thần chƣa? Cứ đi 

đi về về những lời hỏi han mà đa số là nhắm tới hỏi 

riêng cho cô em, bà chị, vợ ngƣời vợ ta, không thể 

gom toàn vẹn, chập chùng biết mấy là đủ bóng hƣờng 
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nhan? Bài Tôi Đi Tôi Về là một bài hay, hay khó bề 

phân giải: 

“Tôi đi họ đổi thành tên 

tôi về ăn lá rau dền vẫn ngon 

tôi đi xe, dép ít mòn 

tôi về cái lớp da non phản thùng 

Tôi đi từ tạ ngủ mùng 

tôi về muỗi vẫn tình chung truy tầm 

tôi đi bùn hết níu chân 

tôi về xế hạ cởi trần tắm mưa 

Tôi đi ra chỗ cây dừa 

khắc con tim với câu thơ khật khùng 

tôi đi râu tóc rối tung 

tôi về bộ dạng yên hùng xuống trai 

Tôi đi như bất kỳ ai 

Tôi về chẳng giống ai ngoài giống tôi”. 

“Lục bát tản thần” gom đúng hai trăm (200) bài thơ 

chất trong bề dày 242 trang. Layout đẹp, rõ ràng, mát 

mắt. Bản Sắc Việt in lần đầu, tháng 9, 2018. Nhà thơ 

Nguyễn Hàn Chung từng dạy học tại Quế Sơn (1971-

2006). Trƣớc đây nhà thơ từng mang các bút hiệu: 

Nguyễn Phong Hàn, Nguyễn Đức Mù Sƣơng. Hiện 

định cƣ tại Houston, Texas. Tác phẩm đã xuất bản: 

Tìm Tôi Trong Bóng (1999) 

Nói Hộ Phù Du (2002) 

Nghịch Lƣu Của Tuổi (2011) 

Dự Cảm Rời (2016) 

Lục Bát Tản Thần (2018) 

Góp mặt trong “40 năm thơ hải ngoại” (2017) và “Hƣ 

Ảo Tôi” (2018). 
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Cộng tác với hầu hết các tạp chí (báo giấy) cũng nhƣ 

đăng thơ thƣờng trực ở tất cả các trang báo mạng. Là 

một nhà thơ không mỏi mệt ăn nằm với thi ca, đặc 

biệt chung tình cùng lục bát. Có bài mang tên Dục 

Tánh, tâm sự nhƣ sau: “Mê vui 

thưởng thú tinh thần 

Có quên 

cái sợi rần rần 

thịt da 

Tới giáo đường hỏi 

đức cha 

Vô ni viện hỏi 

sư bà 

chân tu 

Chắp tay 

lòng vẫn 

tối hù 

Khuya về nghe 

tiếng con cu 

gáy cườm”. 

Nhƣ thế, tôi e là nhà thơ vẫn chƣớng, vẫn chấp nê, 

vẫn lầm đƣờng lạc lối, vẫn chƣa ngộ, vẫn lầm lủi đi 

giữa đƣờng trần, giông bão thì nhiều mà an lạc vốn ít 

ỏi. Chừng nào nhà thơ tự nhận “lòng vẫn tối hù” thì 

chừng đó ngƣời yêu thơ còn đón đọc thêm những sự 

tình căng thẳng khác, mà qua tài nghệ bông lơn của 

ông Nguyễn Hàn Chung ta nghe nhận một sự vỗ về, 

đơn sơ nhƣng chân tình. Ở đời chẳng việc gì phải rao 

giảng triết lý cả, bởi những thứ quanh mình vốn trần 

trụi đến tản thần. Nhớ có khi nhà thơ tự thú: 
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“còn tâm sự được còn phiêu 

không tâm sự được cũng liều mạng thơ”. 

Cá nhân tôi vẫn luôn mong mỏi sự giấn liều của nhà 

thơ. Mai này sẽ có một trƣờng thi dài hơn 2018 câu 

hiện hữu mà tác giả Nguyễn Hàn Chung sẽ viết nên, 

một thứ ca dao rất mới của thế kỷ 21 không thể đành 

đoạn những vần ca dao súc tích của cha ông để lại. 

Hãy đặt lòng tin vào viễn ảnh ấy. Hãy cùng tôi phiêu 

bồng vào cõi ngổn ngang tâm sự ấy, nơi cất giữ tiếng 

nói của một nhà thơ 67 tuổi đời mà tấm lòng thì mãi 

ăn đời ở kiếp, cởi ra, lộ hàng với phơi phới thanh 

xuân. 

 

Hồ Đình Nghiêm 
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LỤC BÁT TẢN THẦN (I), TẬP THƠ của 

NGUYỄN HÀN CHUNG, là tác phẩm thứ 57 

trong Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu. Bản 

điện tử đƣợc phát hành miễn phí trên hệ thống 

tòan cầu của trang  mạng văn học 

 

T.Vấn & Bạn Hữu 

(T-Van.Net). 

 

 

Bản Quyền thuộc về Tác giả 

và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 
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